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На основу члана 65. Закона o високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 
67/2021 – др. закон), чл..98 и чл.156. став 6. Статута Академије струковних студија Шабац, 
члана 60. став 4. Правилника о студијама, а у складу са Одлуком Владе РС о броју студената за 
упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из 
буџета Републике Србије за Академије и високе школе струковних студија чији је оснивач 
Република Србија у школској 2020/2021. години 05 број 612-4077/2020 од 21.05.2020. године и 
Одлуке Владе РС о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 
струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за Академије и високе 
школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години 05 
број 612-4979/2019 од 23.05.2019. године, Наставно- стручно веће Академије струковних 
студија Шабац, на једанаестој редовној седници Већа, дана 20.09.2021. године,  једногласно је  
донело  следећу:  
 

О Д Л У К У 
О упису студената на другу и трећу годину ОСС у шк.2021/2022 

 

1.УТВРЂУЈУ СЕ КВОТЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ ГОДИНУ У 
ШК:2021/2022 ГОД.: Одлуком Владе РС о броју студената за упис у прву годину 
студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета 
Републике Србије за Академије и високе школе струковних студија чији је оснивач 
Република Србија у школској 2020/2021. години 05 број 612-4077/2020 од 21.05.2020. 
године и Одлуком Наставно-стручног већа  од 16.06.2020. године утврђена је буџетска 
квота од 290 студената који се могу уписати у прву годину студијских програма 
основних струковних студија који се финансирају из буџета и 9 буџетска места за упис 
студената по афирмативним мерама, по 3 на сваком од  Одсека, сходно изнетом у другу 
годину студија Академија на буџетско финансирање уписује: 

1) На Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, 74 буџетска места 
и 3 буџетска места за упис студената по афирмативним мерама. 

2) На Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије 130 буџетска места и 3 
буџетска места за упис студената по афирмативним мерама и на  

3) На одсеку за пољопривредно пословне студије и туризам 86 буџетских места и 3 
буџетска места за упис студената по афирмативним мерама. 
 

2.УТВРЂУЈУ СЕ КВОТЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ТРЕЋУ ГОДИНУ У 
ШК:2021/2022 ГОД.: Одлуком Владе РС о броју студената за упис у прву годину 
студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета 
Републике Србије за Академије и високе школе струковних студија чији је оснивач 
Република Србија у школској 2019/2020. години 05 број 612-4979/2019 од 23.05.2019. 
године утврђена је буџетска квота за упис студената на Високе струковне школе, 
правне претходнике Академије струковних студија Шабац, те сходно броју одобрених 
буџетских места за упис у прву годину студија у шк.2019/2020. Годину  по Школама , а 
сада одсецима утврђује се квота за упис студената на буџетско финансирање у трећу 
годину студија у шк.2021/2022. Годину, и то: 



1) На Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче (Висока школа 
струковних студија за васпитаче), 86 буџетска места и 3 буџетска места за 
упис студената по афирмативним мерама. 

2) На Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије (Високој 
медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија)  150 
буџетска места и 3 буџетска места за упис студената по афирмативним 
мерама и на  

3) На одсеку за пољопривредно пословне студије и туризам ( Високој 
пољопривредној школи струковних студија Шабац),  99 буџетских места и 3 
буџетска места за упис студената по афирмативним мерама. 

 
    
3. УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА   У  II и  III ГОДИНУ СТУДИЈА ЧИЈЕ СЕ 

СТУДИЈЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЗА ШКОЛСКУ: 2021/2022. годину( Конкурс): 
1) Студент чије се студије финансирају из буџета РС или сам финансира студије, који у 

току школске године 2020/2021. год. (најкасније са 08.10.2021.год.) оствари најмање 48 
ЕСПБ бодова из текуће године студијског програма, може да се у наредној школској 
години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се 
студије финансирају из буџета на одговарајућем студијском програму. 

 
2) II. Рангирање се врши у оквиру укупног броја студената чије се студирање финансира 

из буџета на одговарајућем студијском програму – прва група студенти са свим 
положеним испитима (60 ЕСПБ) на одговарајућој години студија, уколико остане 
упражњених места после рангирања прве групе, врши се рангирање друге групе – 
студенти са 48 или више ЕСПБ. 

3) III. Буџетски и самофинансирајући студенти који су у школској: 2020/2021.години  
остварили од 37-47 ЕСПБ бодова могу се уписати у наредну годину студија у статусу 
самофинансирајућих студената. 

4) IV. Студенти који су у школској: 2020/2021.години остварили мање од 37 ЕСПБ бодова, 
поново уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената уз 
плаћање одговарајуће школарине.  

-  Студенти су обавезни да конкуришу за буџетско финансирање до 08.10.2021. године, 
до 14:00 часова, са индексом, у Студентској служби 

     - Ранг листа биће објављена  11.10.2021. године у 14:00 часова 
      - Упис кандидата: 12., 13., 14. и 15. oктобра  2021. Године 
 
4. .Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 
                                                                    
                                                                            Председник Наставно –стручног већа Академије 
                                                                                                       Председник  Академије 

                                                                                                                                                    
                                                                                         Др сци.мед. Светлана Карић, проф. 
 
 
Доставити:   
-  Студентским службама Одсека 3х, 
-  на огласну таблу и сајт Академије                                                                                          
-  Архиви  Наставно-стручног већа  Одсека и                               
-  Архиви  Наставно-стручног већа Академије.                                    
 
 
                                         


