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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШАБАЦ 
ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ 

 
ШКОЛСКА  2022/2023. ГОДИНА 

 
 I  УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  
 
1. Сви студенти су обавезни да конкуришу за буџетско финансирање у наредним   
годинама студија (упис) до 7. 10. 2022. у времену од 9 до 14 часова 

                                                             
 
2. ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО СЛЕДЕЋЕ: 

 
• Индекс са унетим оценама и овереним семестрима, израчуната просечна оцена прве 

и друге године студија (студент сам израчунава просечну оцену и усаглашава је са 
студентском службом). 

• 2 обрасца ШВ 20 и семестрални лист /у студ. служби/  
• Уплата на име уписнине у висини од 6.000 динара  
• Упис на листу изборних предмета /обавља се у студентској служби/ 
• Евиденциона пријава за слушање наставе уз рад са потврдом о радном односу и 

уплатом за  похађање наставе уз рад: студенти 1. и 2. године плаћају 15.000 динара 
по семестру, студенти 3. године плаћају 15.000 динара по семестру за уписан један 
модул, а за уписана оба модула плаћа се додатно 3.000 динара по предмету другог 
модула (за информацију о модулима обратити се студентској служби).  

• Уплаћена рата школарине -самофинансирајући студенти основних струковних 
студија плаћају школарину у износу од 72.000  динара (7.200 х 10 рата) за струковног 
васпитача и 78.000 ( 7.800 х 10 рата) за медицинску сестру васпитача. 

 
3. УСЛОВИ ЗА УПИС НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА У СТАТУСУ СТУДЕНТА 
ФИНАНСИРАНОГ ИЗ БУЏЕТА: 
 

• Студент који је у текућој школској години, по положеним испитима из уписане 
године студијског програма, стекао најмање 48  ЕСПБ бодова, има право да се у 
наредној школској години, финансира из буџета АКО се рангира у оквиру 
укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.  

• Рангирање студената обухвата студенте уписане на исту годину студија на 
одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ 
бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма, година 
студирања на начин и по поступку утврђеним Правилником о студијама. 

 
Критеријум за рангирање студената су збир бодова по основу: 
1) броја остварених ЕСПБ бодова по години студија - минимум 48 ЕСПБ по основу 

полагања испита у Академији  у  текућој школској години. 
2) просечне оцене остварене приликом савлађивања студијског програма, на основу 

положених испита и оставрених ЕСПБ бодова. 
       Предност у рангирању имају већи број остварених ЕСПБ бодова. 
 Ако два или више студената остваре исти број бодова, предност у рангирању има 

студент са мањим бројем година студија и са оствареном вишом просечном оценом.  
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 Студент који не оствари право за финансирање из буџета у наредној школској години 
наставља студије у статусу студента који се сам финансира. 

 
 4. Одлуку о броју студената у другој и трећој години студија који се финансирају из 

буџета донело је Наставно-стручно веће Академије на сдници  од 13. 9. 2022. године, 
којом је одобрено: 

 
• СП струковни васпитач - 70 студената на другој години,  
• СП струковни васпитач – 72 студената на трећој години,  
• СП струковна медицинска сестра васпитач  - 4 студента на другој години  
• СП струковна медицинска сестра васпитач - 5 студента на трећој години  

 
 Прелиминарна ранг листа студента за упис наредне године ОСС студија за 

финансирање из буџета се сачињава најкасније до 7. октобра 2022. године до 14 часова.  
 

Приговори на ранг листу се подносе у року од 24 часа од часа објављивања 
прелиминарне ранг листе.  

 
Коначна ранг листа за упис студената на буџет сачињава се до 10. октобра 2022. године 

у 14 часова. 
Упис студената у одговарајући СТАТУС обавиће се 12.,13., 14. Октобра 2022. Године. 
 
II УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ 
 

• Индекс са унетим оценама и овереним семестрима 
• 2 обрасца ШВ 20 и семестрални лист /у студ. служби/  
• Уплата на име уписнине у висини од 6.000 динара  
• Упис на листу изборних предмета /обавља се у студентској служби/ 
• Уговор о плаћању школарине - укупна школарина 102.000 динара (10 рата), 

уплата прве рате школарине и износу од 10.200  
 
 
 
У Шапцу,                                      
22.9.2022.                                                                                  Студенстка служба 

 
 
 


