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На основу члана 97-100 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/2018-др. 
закон и 73/2018, 67/19, 6/2020 – др. закони и 11/2021 - аутентично тумачење), члана 98. став 2. 
тачка  и члана 238. став 2. Статута Академије струковних студија Шабац, чл.55 Правилника о 
условима и поступку за упис студената број: 01/20/1-02/2021 од   17.02.2021.год., Наставно-
стручно веће Академије струковних студија Шабац на седници одржаној дана 29.06. 2021. 
године, донело је:  
  

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

П Р А В И Л Н И К А 
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УПИС СТУДЕНАТА 

                                                        број:01/20/1-02/2021 од   17.02.2021.год. 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о условима и поступку за упис студената (у даљем тексту: Правилник)   
Академије струковних студија Шабац,  број: 01/20/1-07/2021 од   22.02.2021.год.године, 
врше се следеће измене и допуне:  
 

Члан 2. 

Мења се  члан 16, тачка 2) тако што се после подтачке 2. додаје  нова подтачка 3 која гласи: 

3. За упис у прву годину основних струковних студија на студијски програм Струковна тренер у 
спорту могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем 
трајању.  

Члан 3. 

Мења се  члан 18 тако што се после става два додају нови ставови 3 и 4 који гласе: 

Поред доказа утврђених у ставу 2 овог члана, кандидат за упис у прву годину студија на 
студијским програмима Струковни васпитач са два модула и Струковна медицинска сестра 
васпитач подносе лекарско увeрење о општој здравственој способности.  

Кандидат за упис у прву годину студија на студијски програм Струковни тренер у спорту предаје 
и  

 Лекарско уверење о здравственој способности  

Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 5, 6. и 7. 

 

Члан 4. 

После чл.18. додаје се чл.18.а који гласи: 

„Приликом подношења пријаве за упис кандидат се у пријавном листу може  изјаснити о 
жељеном начину финансирања у току прве године студија. 

Уколико се кандидат не изјасни да ли жели да се упише као самофинансирајући студент или 
студент који се финансира из буџета Републике Србије, такав кандидат ће се рангирати у 
оквиру добијеног броја места за буџетско финансирање, уз испуњење Законских услова и 
уколико није користио право буџетског финансирања у току претходног школовања на 
установама високог образовања које се финансирају из буџета Републике Србије. 
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Члан 5. 

Мења се члан 20  став 1 после тачке 1) додаје се нова тачка 1.1) која гласи: 

На студијском програму Струковни тренер у спорту сви кандидати који конкуришу за 
упис на прву годину студија полажу пријемни испит и то: 

 Тест опште културе из области спорта;  

 Тест базичних моторичких способности;  
 

Члан 6. 

Мења се члан 21 тачка 1) после речи „васпитаче“ стављају се две тачке и додају се речи 
„Струковни васпитач са два модула и Струковна медицинска сестра васпитач“ а на крају речи се 
ставља запета.  

После тачке 1) додаје се нова тачка 1.1) која гласи:  

На студијском програму Струковни тренер у спорту утврђивање редоследа кандидата за 
упис у прву годину студија врши се на основу следећих мерила: 

 Теста опште културе из области спорта – где може да се освоји највише 30 бодова; 

 Теста базичних моторичких способности – где може да се освоји највише 30 бодова; 

Избор кандидата врши се према збиру бодова који кандидат оствари 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. 

Члан 7. 

Мења се чл.37 тако што се додаје нови студиски програм мастер струковних студија 
Здравствена нега, те после става 4. додају се ставови 5. и 6 који гласе: 

 
„Мастер струковне студије Здравствена нега могу да упишу лица која су завршила 

одговарајуће основне струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова (Струковне 

медицинске сестре (180 ЕСПБ), струковне медицинске сестре - бабице (180 ЕСПБ) и струковне 

медицинске сестве - васпитачи (180 ЕСПБ));  

Право на упис имају и кандидати који су завршили специјалистичке струковне студије другог 
нивоа из области здравствене неге; Право на упис имају и студенти који су завршили део 
специјалистичких струковних студија или започели мастер струковне студије на овој или другој 
високошколској установи при чему ће им се признати испит или део испита у складу са 
студијским програмом мастер струковних студија; Право на упис имају и кандидати са 
завршеним четворогодишњим студијама из области здравствене неге по законима који су 
важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању.“ 
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Члан 8. 

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за упис студената, ступа 
на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли  и интернет страници Академије. 

 

                                                             Председник Наставно-стручног већа Академије 

 

                                                                        _____________________________ 

                                                                 Др сци.мед. Светлана Карић, проф. 

                                                                                                        

 
Правилник је објављен дана 02.07.2021. године, исти  ступа  на снагу 10.07.2021. године. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


