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Ул. Добропољска 5, тел.015/342-172, 015/342-173
www.akademijasabac.edu.rs

ПИБ:111788062
МБ:17922734
Дел.бр.01/ 150-1/1/2022
Датум: 23.06.2022. године
На основу члана 89 ст.1 тачка 19 Статута Академије струковних студија Шабац, Одлуке Наставно
стручног већа Академије струковних студија Шабац бр. 01/20/2-37/2022 од 28.03.2021. год. о предлогу
броја студената за упис и расписивање Конкурса за упис студената у прву годину ОСС на Академију
струковних студија Шабац у шк.2022/2023. Годину, председник Академије др сци.мед. Светлана Карић,
проф., дана 23.06.2022. године објављује :
ИЗМЕНЕ

И

ДОПУНЕ

РАСПИСАНОГ КОНКУРСА

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
АКАДЕМИЈУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ
У ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОД.
бр.01/ 150-1/2022 од 27.04.2022. године

У школској 2022/2023. години АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ, уписује студенте на
три Одсека у свом саставу:
1) ОДСЕКУ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ВАСПИТАЧЕ,
2) ОДСЕКУ ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ и
3) ОДСЕКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО–ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ.
На 15 студијских програма основних струковних студија уписује укупно 715 студената
буџетско финансирање 290 студената и на самофинансирање 425 студената.

и то на

Академија задржава право измене Конкурса сходно утврђеном броју буџетских места за Академију
струковних студија Шабац за шк.2022/2023 годину по Одлуци Владе Републике Србије.
Број буџетских места за Академију струковних студија Шабац за шк.2022/2023. Годину одређен је
Одлуком о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних студија који се
финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач
Република Србија (Сл. гласник Р С“бр.62 од 27. маја 2022. Године.
Наведеном Одлуком Владе Републике Србије утврђен је и број студената који се уписују по афирмативним
мерама на терет буџета- 9 студената укупно, и то:
1. Са инвалидитетим 3 студента,
2. Припадника ромске националности 3 студента и
3. Држављанин РС који је у школској 2021/2022. години завршио средњу школу у иностранству
3 студента.
За број студената који се упишу по афирмативним мерама смањује се број самофинансирајућих студената за
упис.
На сваком од Одсека Академије уписује се:
1. Са инвалидитетим 1 студент
2. Припадника ромске националности 1 студент и
3. Држављанин РС који је у школској 2021/2022. години завршио средњу школу у иностранству
1 студент.

1) НА ОДСЕКУ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ВАСПИТАЧЕ, са
седиштем у Шапцу, ул.Добропољска бр.5. уписује укупно 180 студената на студијске програме74 студента на буџетско финансирање и 106 студента на самофинансирање.
Назив студијског програма

Акредитован број
студената

буџет

самофинасирање

150

70

80

Струковна медицинска
сестра васпитач

30

4

26

УКУПНО

180

74

106

Струковни васпитач
• Модул 1
Струковни
васпитач
предшколске деце
• Модул 2
Струковни
васпитач деце
раног узраста

ОПШТИ УСЛОВИ
1. За упис у I годину основних струковних студија на студијски програм Струковни васпитач могу да
конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.
2. За упис у I годину основних струковних студија на студијски програм Струковна медицинска
сестра васпитач могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у
четворогодишњем трајању: средња медицинска школа свих образовних профила.
ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)
Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија (оба студијска
програма) подлежу провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни
испит.
Процена говорних способности обухвата процену гласовних способности - артикулацију гласова, посебно
тешких сугласничких група, течност и јасност у говору.
Процена музичких способности обухвата процену мелодијског слуха, осећаја за ритам и музичке меморије.
Процена музичких способности подразумева:
• певање дечије песме (кандидат бира једну са понуђене листе),
• репродуковање задатих мелодијских мотива,
• репродуковање задатих ритмичких мотива.
Процена физичких способности обухвата утврђивање нивоа латентних моторичких способности путем
манифестних кретних задатака.
Кандидати који конкуришу на студијски програм Струковни васпитач подлежу провери знања (пријемни
испит) и полажу:
•

тест из српског језика и књижевности и

•

тест из опште културе и информисаности

Кандидати који конкуришу на студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач подлежу
провери знања (пријемни испит) и полажу:
•

тест из здравствене неге

•

тест из опште културе и информисаности

Пријемни испит се полаже на српском језику.

Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено знање и прибор за
писање. Кандидату није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба
мобилног телефона и других недозвољених средстава.
Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном испиту,
дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни испит и да га удаљи са
пријемног испита.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:
• општег успеха постигнутог у средњој школи
• резултата постигнутог на провери склоности и способности и пријемном испиту.
Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању,
успеха на провери склоности и способности и успеха на пријемном испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим
разредима помножи са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се: од 0 до 60 бодова: 20 бодова се стиче на
процени способности (говорне способности вреднују се са 6 бодова, музичке способности вреднују се са 7
бодова, а физичке способности се вреднују са 7 бодова); са по 20 бодова вреднују се тест из српског језика и
књижевности и тест из опште културе-информисаности.
Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три
појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на
међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се да су постигли
максималан број бодова из тог предмета.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Кандидат за упис у прву годину студија, приликом подношења пријаве за упис, опредељује се за студијски
програм који жели да студира.
Кандидати приликом пријаве за упис подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист
подносе ФОТОКОПИЈЕ (обичне) следећих докумената:
• попуњен и потписан пријавни лист
• извод из матичне књиге рођених,
• очитану личну карту,
• сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
• лекарско уверење о општој здравственој способности,
• доплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
• доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности/припремне наставе и пријемног
испита у висини од 6.000 динара (накнада се уплаћује на текући рачун број 840-2116666-41,
позив на број 0101)
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на основне
студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.
ПРВИ РЕДОВАН КОНКУРСНИ РОК
Догађај
Пријављивање
кандидата
Припремна настава
Провера склоности и
способности (музичких,
физичких и говорних) обавезна је опрема за
физичко.

Датум
20, 21,22,23., 24,. 25., 27.
и 28. јун 2022.
23. јун 2022.

29. јун 2022.

Време
9 до 14 часова
од 10 до 14 часова по
распореду објављеном
на сајту Одсека

9 часова

Пријемни испит: Тест
из српског језика и
књижевности
Пријемни испит: Тест
из здравствене неге
Пријемни испит: Тест из
опште културе и
информисаности
Објављивање
резултата конкурса
(прелиминарне ранг
листе)
Објављивање коначне
ранг листе
Упис примљених
кандидата на буџет
Упис примљених
кандидата на
самофинансирање
Упис канадидата са
положеним пријемним
испитом на другим
високошколским
установамасамофинансирање

29. јун 2022.

12 часова

29. јун 2022.

12 часова

29. јун 2022.

13,30 часова

1.јул 2022.

до 14 часова

6. јул 2022.

12 часова

7. јул 2022.

од 9 до 14 часова

8. јул 2022.

од 9 до 14 часова

8-16 јула 2022.

од 9 до 14 часова

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију: важећу личну карту
или пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Кандидат који је остварио право на упис, подноси.
1. сведочанства сва четири разреда средње школе-оригинали
2. диплома о завршеној средњој школи –оригинал
3. извод из књиге рођених (оригинал)
4. очитана лична карта,
5. лекарско уверење-оригинал
6. два обрасца ШВ-20;
7. две фотографије формата 3.5х 4.5 цм;
8. доказ о уплати накнаде-уписнине у висини од 6.000 динара на име трошкова уписа: (индекс,
ШВ 20, дневник праксе, штампани уџбеници и практикуми, издања публикована на интернет адреси
школе, информатор, обрасци за оствривање права у току студија, материјал за реализацију
предиспитних активности, материјал за активности Студентског парламента, материјал за пројекте
студената, трошкови учешћа студената на студентским манифестацијама) – плаћају сви студенти;
9. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте:
1) На студијском програму Струковни васпитач са два модула за упис 60 ЕСПБ бодова школарина
износи 72.000,00 динара (прва рата износи 7.200,00 динара , праћа се при упису), вредност
ЕСПБ бода је 1.200,00 динара.
2)

На студијском програму Струковна медицинска сестра васпитач, за упис 60 ЕСПБ школарина
износи 78.000,00 динара (прва рата- износи 7.800,00 динара, плаћа се при упису), вредност
ЕСПБ бода је 1.300,00 динара.

3) Школарина за стране студенте за студијске програме ОСС из тачке 1. и 2. за упис 60 ЕСПБ
бодова плаћа се у износу 1.020,00 ЕУ у динарској противвредности, вредност ЕСПБ бода је 17
ЕУ у динарској противвредности.
10. Уписнина и школарина се плаћају на текући рачун број 840-2116666-41, позив на број 0101).

2) НА ОДСЕКУ ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ, са седиштем у
Шапцу, ул.Хајдук Вељкова бр.10. уписује укупно 330 студента на студијске програме- 130 студената на
буџетско финансирање и 200 студената на самофинансирање.
Назив студијског програма

Акредитован број
студената
55

буџет

самофинасирање

20

35

Инжењерски менаџмент

22

15

7

Заштита животне средине

22

15

7

Прехрамбена технологија
Информационе
технологије
Гастрономија
Фармација
Здравствена нега
Укупно

22

15

7

88

25

63

33
22
66
330

10
10
20
130

23
12
46
200

Економија

ОПШТИ УСЛОВИ
На студијски програм Здравствена нега може се уписати лице са завршеном средњом школом медицинског
усмерења и гимназијом.
На остале студијске програме могу се уписати лица са завршеним средњим образовањем.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит се полаже на српском језику.
Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од понуђених предмета, по избору
кандидата и то:
1. За студијски програм Информационе технологије: Информатика,
2. За студијски програм Здравствена нега: Хемија, Биологија или Здравствена нега,
3. За студијски програм Фармација: Хемија или Биологија,
4. За студијски програм Економија: Економија или Информатика,
5. За студијски програм Заштита животне средине: Хемија или Биологија,
6. За студијски програм Гастрономија: Куварство, Биологија или Економија,
7. За студијски програм Инжењерски менаџмент: Хемија, Информатика или Економија,
8. За студијски програм Прехрамбена технологија: Хемија.
Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено знање и прибор за
писање. Кандидату није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба
мобилног телефона и других недозвољених средстава.
Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном испиту,
дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни испит и да га удаљи са
пријемног испита.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:
• општег успеха постигнутог у средњој школи
• резултата постигнутог на пријемном испиту.
Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и
успеха на пријемном испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим
разредима помножи са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се: од 0 до 60 бодова.
Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три
појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на
међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се да су постигли
максималан број бодова из тог предмета.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Кандидат за упис у прву годину студија, приликом подношења пријаве за упис, опредељује се за студијски
програм који жели да студира.
Кандидати приликом пријаве за упис подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист
подносе ФОТОКОПИЈЕ (обичне) следећих докумената:
• попуњен и потписан пријавни лист
• извод из матичне књиге рођених,
• очитана лична карта,
• сведочанства завршене средње школе,
• диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
• доказ о уплати накнаде за припремну наставу и пријемни испит у висини од 6.000 динара
(накнада се уплаћује на текући рачун број 840-2116666-41, позив на број 0301).
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на основне
студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.
ПРВИ РЕДОВАН КОНКУРСНИ РОК
Пријављивање
кандидата
Припремна настава

Датум
20, 21,22,23., 24. 27. и
28. јун 2022.
20, 21,22,23 и 24. јун
2022.

Пријемни испит
29. јун 2022.
Објављивање
резултата конкурса
(прелиминарне ранг
листе)
Објављивање коначне
ранг листе
Упис примљених
кандидата на буџет
Упис примљених
кандидата на
самофинансирање
Упис канадидата са
положеним пријемним
испитом на другим
високошколским
установамасамофинансирање

Време
9 до 14 часова
од 10 часова
10:00 часова тест из
информатике
12:00 часова остали
тестови

1. јул 2022.

до 14 часова

6. јул 2022.

12 часова

7. јул 2022.

од 9 до 14 часова

8. јул 2022.

од 9 до 14 часова

8-15 јула 2022.

од 9 до 14 часова

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију: важећу личну карту
или пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Кандидат који је остварио право на упис, подноси.
1. сведочанства средње школе-оригинали,
2. диплому о завршеној средњој школи –оригинал,
3. извод из књиге рођених (оригинал) .
4. очитану личну карту,
5. два обрасца ШВ-20,
6. две фотографије формата 3.5х 4.5 цм,
7. доказ о уплати накнаде-уписнине у висини од 6.000 динара на име трошкова уписа године,
8. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте: висина школарине на десет једнаких
месечних рата ( прва рата се плаћа при упису) у износу од:
1) На студијским програму Економија за упис 60 ЕСПБ бодова школарина износи - 72.000,00
динара (прва рата- 7.200,00 динара, ), вредност ЕСПБ бода је 1.200 динара.
2) На студијским програмима: Заштита животне средине, Инжењерски менаџмент и Прехрамбена
технологија, за упис 60 ЕСПБ бодова школарина износи 78.000,00 динара (прва рата - 7.800,00
динара), вредност ЕСПБ бода је 1.300,00 динара.
3) На студијским програмима: Гастрономија, Фармација и Информационе технологије за упис 60
ЕСПБ бодова школарина износи 84.000,00 динара (прва рата- 8.400,00 динара), вредност ЕСПБ
бода је 1.400,00 динара.
4) На студијским програму Здравствена нега за упис 60 ЕСПБ бодова школарина износи 90.000,00 динара (прва рата - 9.000,00 динара), вредност ЕСПБ бода је 1.500 динара.
5) Школарина за стране студенте за студијске програме ОСС из тачке 1.,2. , 3. и 4.за упис 60 ЕСПБ
бодова плаћа се у износу 1.020,00 ЕУ у динарској противвредности, вредност ЕСПБ бода је 17 ЕУ у
динарској противвредности.
9. Уписнина и школарина се плаћају на текући рачун број 840-2116666-41, позив на број 030174212101.
3) НА ОДСЕКУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО–ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ, са седиштем у Шапцу,
ул.Војводе Путника бр.56. уписује укупно 205 студената на студијске програме- 86 студената на
финансирање из буџета и 119 на самофинансирање.

Назив студијског програма

Акредитован број
студената
40

буџет

самофинасирање

22

18

Заштита животне средине
Биотехнологија
модул:
Ратарство
и
повртарство
модул: Зоотехника
Менаџмент:
Модул: Агроменаџмент
Модул: Предузетништво

40

16

24

40

12

28

35

18

17

Туризам
Укупно

50
205

18
86

32
119

Заштита биља

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За упис у прву годину основних струковних студија на свим студијским програмима могу да конкуришу
кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању и положен
пријемни испит.
ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)
Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија на свим студијска
програма полажу пријемни испит.
Пријемни испит за све студијске програме полаже се из једног од два понуђена предмета, по избору
кандидата и то:
1. Биологија или Хемија за студијске програме: Заштита биља, Заштита животне средине, и
Биотехнологија (са два модула:Ратарство и повртарство и Зоотехника);
2. Појмови из економије и менаџмента или Биологија за студијске програме Туризам и Менаџмент
(са два модула: Агроменаџмент и Предузетништво).
Пријемни испит се полаже на српском језику.
Kандидат који је приступио полагању пријемног испита може корисити само сопстено знање и прибор за
писање. Кандидату није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, употреба
мобилног телефона и других недозвољених средстава.
Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном испиту
дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни испит и да га удаљи са
пријемног испита.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме врши се на основу следећих мерила:
1. Општег успеха постигнутог у средњој школи и
2. Постигнутог разултата на пријемном испиту.
Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању и
постигнутих резултата на пријемном испиту.
Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим
разредима помножи са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 бодова.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се: од 0 до 60 бодова.
Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три
појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на
међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се да су постигли
максималан број бодова из тог предмета.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
Кандидати за упис у прву годину студија, приликом подношења пријаве за упис, опредељује се за студијски
програм који жечи да студира.
Кандидати приликом пријаве за упис подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист
подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:
1. попуњен и потписан пријавни лист
2. извод из књиге рођених ,
3. очитана лична карта,
4. сведочанства свих разреда завршене средње школе,
5. доплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
6. доказ о уплати накнаде припремне наставе и пријемног испита у висини од 6.000 динара (накнада се
уплаћује на текући рачун број 840-2116666-41, позив на број 0201.

Кандидати се приликом пријаве опредељују за један од студијских програма.
За сваки студијски програм прави се јединствена ранг листа.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на основне
студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.
ПРВИ РЕДОВАН КОНКУРСНИ РОК
Пријављивање
кандидата
Припремна настава

20, 21,22,23., 24., 27. и
28. јун 2022.
20, 21,22,23 и 24. јун
2022.

Пријемни испит

29. јун 2022.

Објављивање
резултата конкурса
(прелиминарне ранг
листе)
Објављивање коначне
ранг листе
Упис примљених
кандидата на буџет
Упис примљених
кандидата на
самофинансирање
Упис канадидата са
положеним пријемним
испитом на другим
високошколским
установамасамофинансирање

9 до 14 часова
од 10 часова
10:00 часова

1. јул 2022.

до 14 часова

6. јул 2022.

12 часова

7. јул 2022.

од 9 до 14 часова

8. јул 2022.

од 9 до 14 часова

8-15 јула 2022.

од 9 до 14 часова

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију: важећу личну карту
или пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Кандидат који је остварио право на упис, подноси.
1. сведочанства свих разреда завршене средње школе-оригинали
2. диплома о завршеној средњој школи –оригинал
3. извод из књиге рођених (оригинал),
4. очитана лична карта,
5. два обрасца ШВ-20;
6. две фотографије формата 3,5x4,5 цм;
7. доказ о уплати накнаде-уписнине у висини од 6.000,00 динара на име трошкова уписа: (индекс,
ШВ 20, информатор, обрасци за оствривање права у току студија, материјал за реализацију
предиспитних активности, материјал за активности Студентског парламента, материјал за пројекте
студената, трошкови учешћа студената на студентским манифестацијама )– плаћају сви студенти;
8. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте:
1) висина школарине за студенте који плаћају школарину износи: на студијским програмима
Заштита биља, Менаџмент са два модула, Биотехнологија са два модула, Заштита животне средине
и Туризам за упис 60 ЕСПБ бодова школарина износи 78.000,00 динара (прва рата - 7.800,00
динара, плаћа се при упису), вредност ЕСПБ бода је 1.300,00 динара.
2) Школарина за стране студенте за студијске програме ОСС из тачке 1. за упис 60 ЕСПБ бодова
плаћа се у износу 1.020,00 ЕУ у динарској противвредности, вредност ЕСПБ бода је 17 ЕУ у
динарској противвредности.

3) Школарина за самофинансирајуће студенте из тачке 1. може се платити у десет једнаких месечних
рата. прва рата при упису 7.800,00 дин., а осталих 9 рата до 1.августа 2023. године. Рате доспевају за
наплату 1. у месецу.
9. Уписнина и школарина се плаћа на текући рачун број 840-2116666-41, позив на број 0201.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА ЗА СВЕ ОДСЕКЕ
2. На сваком од Одсека врши се упис студената на буцет, у складу са афирмативним мерама, укупно 9
студената, и то по 3 места по Одсеку, по 1(један) :
- Студент са инвалидитетом,
- Студент ромске националности,
- Држављанин Републике Србије који је завршио/ла средњу школу у иностранству.
Упис кандидата по афимративним мерама може смањити број самофинансирајућих студената на појединим
студијским програмима.
Упис студената на основу афирмативних мера
На основу афирмативних мера Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Академија је у обавези да у оквиру укупног броја студената за упис на терет Буџета упише одређен број
студената који су припадници следећих група: лица Ромске националности, лица са инвалидитетом и лица –
држављани Републике Србије са завршеним средњошколским образовањем у иностранству.
Квоту студената за наведене категорије одређује Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије посебном одлуком пре расписивања конкурса.
Упис припадника српске националне мањине
Припадници српске националне мањине из суседних земаља и држављани Републике Србије расељени са
територије АП Косово и Метохија уписују се на високошколске установе у Републици Србији под истим
условима као и други држављани Републике Србије.
Наведене категорије лица уписују се и школују у Републици Србији у складу са Упутством за спровођење
заједничког конкурса за упис студената у прву годину студија Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Упис домаћих држављана који су средњу школу завршили у иностранству
Домаћи држављанин који је у школској 2021/2022. години средњу школу завршио у иностранству, односно
који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у
Републици Србији, школујe се под истим условима као и остали држављани Републике Србије, ако му се
призна стечена страна школска исправа.
Држављани Републике Србије који су диплому средње школе стекли у иностранству имају право уписа у
складу са Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству (закључно са четвртим
разредом средње школе), а немају нострификована сведочанства потребна за упис у првом уписном року,
могу да конкуришу у другом уписном року за упис у прву годину основних студија, по претходно
извршеној нострификацији сведочанстава стечених у иностранству.
Ако се на основу документације кандидата који је диплому средње школе стекао у иностранству и поднео
приликом пријаве на конкурс за упис, не може утврдити број бодова на основу успеха у средњој школи
завршеној у иностранству, комисија за упис утврђује број бодова кандидата на основу поднете
документације и додатних доступних података о одређеној средњој школи.
У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на
упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није извршен.
Детаљи о упису ових кандидата ће бити истакнути након објављивања Упутства за спровођење конкурса из
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Упис страних студената
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи
држављанин, ако нострификује стечену страну школску исправу у складу са Законом и другим прописима.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није
другачије одређено.
Кандидат-страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и
решење Министарства о нострификацији исправа о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је
започет поступак нострификација.
Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе:
• да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује,
• да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.
Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање
стране школске, односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У
случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на
упис студијског програма, сматраће се да условни упис није ни извршен.
Школарина за студенте странце износи 1020 ЕУР-а.
Упис кандидата са положеним пријемним испитом на другим високошколским установама
Кандидатима који су положили пријемни испит за одређену школску годину (2022/2023.) на основним
студијама из одговарајућег предмета и по одговарајућем програму, а нису стекли статус студента на другој
високошколској установи, може се, у зависности од броја уписаних студената на одређеном студијском
програму, у истом уписном року након завршеног уписа кандидата са коначне ранг листе уписати на
студијски програм који се реализује на Академији уз признавање положеног пријемног испита.
Ови кандидати могу се уписати у прву годину студија у статусу самофинансирајућег студента ако Одсек
располаже слободним капацитетима.
Приликом пријаве за упис, кандидати из става 1 су дужни да, поред осталих докумената која се захтевају за
упис, доставе потврду високошколске установе на којој су полагали пријемни испит о полагању пријемног
испита и постигнутом успеху.
Упис кандидата из става 1 остварује се на лични захтев, након завршеног уписа кандидата са коначне ранг
листе.
Комисија за упис доноси решење којим одлучује о могућности уписа кандидата из става 1 на основне
студије.
Кандидати из става 1 се уписују на преостала слободна места за упис, у продуженим уписним роковима
након што се заврши упис кандидата који су полагали пријемни испит.
Кандидати се приликом пријаве опредељују за један од студијских програма.
За сваки студијски програм прави се јединствена ранг листа.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу само личну карту или пасош, прибор за
писање плавом бојом и 0.5 литре воде.
Строго је забрањено уношење и употреба мобилних телефона и других средстава комуникације,
комуникација међу кандидатима, као и било које друге активности које ремете ток испита.
У противном, кандидат се удаљује са испита и губи право на даљи ток испита и рангирање.

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на провери склоности и способности,
пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ за
сваки студијски програм, која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата, по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се
финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ
РАНГ ЛИСТИ је полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно
постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити
финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за
упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом и има најмање 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја
одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање
30 бодова.
При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су поднети у року предвиђеном за пријављивање
на конкурс.
Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, приоритет има
кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова.
Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број остварених бодова, при
чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту, предност за
упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену из предмета у четвртом разреду средње школе.
Ако кандидати имају идентичну просечну оцену у четвртом разреду средње школе, предност за упис има
кандидат који је остварио бољу просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако кандидати имају
идентичну просечну оцену у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио
бољу просечну оцену у другом разреду средње школе.
На утврђени редослед из Привремене ранг листе, кандидат може поднети приговор Комисији за упис у року
од 24 часа од дана објављивања Привремене ранг листе.
Комисија за упис одлучује по приговору кандидата у року од 24 часа од дана подношења.
Против одлуке Комисије за упис кандидат може уложити жалбу председнику Академије у року од 24 часа
од објављивања одлуке Комисије за упис.
Председник Академије одлучује о жалби кандидата у року од 24 часа од времена подношења жалбе.
Одлука председника Академије у поступку спровођења конкурса је коначна.
По окончању поступка по евентуалним приговорима, односно жалбама кандидата објављује се коначна ранг
листа са редоследом кандидата за упис у прву годину основних студија.
Након одлучивања по приспелим приговорима, утврђује се и објављује КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА свих
кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Коначна
ранг листа је основ за упис кандидата.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Академија
односно Одсек, ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначнаој ранг листи , у
року утврђеном овом конкурсу.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК (ако буде слободних места) објављује се до 29. јула 2022. године.
Напомена:
Како је Академија струковних студија Шабац задржала право да измени и допуни текст Конкурса као и
Опште одредбе за упис на студије.
Исправке Конкурса бр.01/150-1/2022 од 27.04.2022. године односе се на продужетак рока за предају
докумената за пријемни испит и упис на студијске програме Академије струковних студија Шабац
Наведене измене и допуне конкурса биће објављене на интернет страници Академије.
Председник Академије

др Светлана Карић, проф.

