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 р а с п и с у ј е 

К О Н К У Р С 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 

 

 

Академија струковних студија Шумадија одсек ТРСТЕНИК у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години уписује укупно 260 студената, 

180 у седишту и 80 у високошколским јединицама у Бору и Прибоју. 
 

Седиште школе у Трстенику 
Број студената по студијском програму:     Буџетски Самофинансирајући 

- Друмски саобраћај .................................................................................         45                        35  
- Информационе технологије ..................................................................             20    40   
- Машинско инжењерство са два модула: ..............................................         20   20 

 Модул Хидраулика и пнеуматика    
 Модул Производно машинство   

 

Високошколска јединицa у Бору 
- инжењерство у друмском саобраћају........................................................          –   40 

 

Високошколска јединицa у Прибоју 
- машинско инжењерство - Модул Производнe технологије......................        –   40   

 

УСЛОВИ ЗА УПИС: 
Применом АФИРМАТИВНИХ МЕРА УПИСА СТУДЕНАТА са инвалидитетом. припадника ромске националности и држављана РС који су школске 2020/2021. 
године завршили средњу школу у иностранству, у статусу буџетског студента на основне струковне студије може се уписати следећи број кандидата:
 Број студената са   Број припадника ромске   Број држављана РС који су шк. 2021/2022. године  

инвалидитетом........1  националности...................1  завршили средњу школу у иностранству...................1 
 

Сви кандидати пријављени на конкурс (без обзира на број пријављених) полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ. 
Програм пријемног испита може се наћи на веб страници Одсека. 
 

МЕРИЛА ЗА УТВРЋИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА И РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 
Редослед кандидата за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија утврђује се на основу следећих мерила: 

 општег успеха постигнутог у у средњем образовању (највише 40 бодова); 
 резултата постигнутог на пријемном испиту (највише 60 бодова). 

 
Одсека утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број 
укупно постигнутих бодова одређује 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 ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим 
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 
школарину, који је одређен овим конкурсом, и има најмање 30 бодова. 
 

Први конкурсни рок: 
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се од 13. јуна до 1. јула 2022. године. 
Полагање пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ одржаће се 4. јула 2022. године у 11 сати у просторијама Одсека. 
Привремене ранг листе биће објављене на огласним таблама и интернет странама одсека 05. јула 2022. године, до 10 часова. 
Коначне ранг листе примљених кандидата биће објављене 07. јула 2022. године, до 15 часова. 
Упис примљених кандидата вршиће се од 08. до 13. јула 2022. године. Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у 
предвиђеном року, уместо њега може се дана 14. јула 2022. године уписати следећи кандидат, према редоследу на коначној ранг листи и под условима 
предвиђеним овим конкурсом. 
Број слободних места после првог конкурсног рока биће објављен на огласним таблама и интернет странама одсека 15. јула 2022. године. 
 

Други конкурсни рок: 
Кандидати се могу пријавити на конкурс од 01. до 06. септембра 2022. године. 
Полагање пријемног испита одржаће се 07. септембра 2022. године (среда) у 11 сати у просторијама одсека Академије. 
Привремене ранг листе биће објављене на огласним таблама и интернет странама одсека до 08. септембра 2022. године. 
Коначне ранг листе примљених кандидата биће објављене до 12. септембра 2022. године. 
Упис примљених кандидата обавиће се од 13. и 14. септембра 2022. године. Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у 
предвиђеном року, уместо њега може се дана 15. септембра 2022. године уписати следећи кандидат, према редоследу на коначној ранг листи и под 
условима предвиђеним овим конкурсом. 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И УПИС 
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подноси фотокопије следећих докумената: 
сведочанства свих разреда завршене средње школе, диплому о стеченом средњем образовању, извод из матичне књиге рођених (може и старији од шест 
месеци), доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара. Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да 
прихвата правила пријемног испита. Кандидат који по конкурсу, на основу коначне ранг листе, стекне право уписа подноси: оригинална документа, два 
обрасца ШВ-20, индекс, 2 фотографије формата 4,5 х 3,5, фотокопију личне карте, доказ о уплати накнаде за упис у прву годину основних струковних 
студија у износу од 3.000,00 динара. Кандидат, који је стекао право уписа у статусу студента који сам плаћа школарину, подноси и доказ о уплати 
школарине. Фотокопије докумената кандидата који није примљен се не враћају. 
Страни држављанин, поред докумената потребних за упис, подноси и документа којима доказује познавање српског језика, да је здравствено осигуран, као 
и потврду органа унутрашњих послова да је поднео захтев за привремени боравак у РС (сходно Закону о кретању и боравку странаца). 
Школарина за студенте прве године који плаћају школарину, држављане Републике Србије, износи 70.000 динара. Студент школарину може уплатити у 
једнократном износу приликом уписа на студије или на рате и то: прву рату у износу од 20.000 динара приликом уписа на студије, а остатак школарине се 
плаћа у месечним ратама до 30. априла 2023. године. 
 

Школарина за студенте стране држављане износи 1.000 евра у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате. Студент, страни 
држављанин, школарину може уплатити у једнократном износу приликом уписа на студије или на рате и то: прву рату у износу од 200 евра, у динарској 
противредности, приликом уписа на студије, а остатак школарине се плаћа у месечним ратама до 30. априла 2023. године. Накнада за полагање пријемног 
испита уплаћује се на текући рачун број 840-2113666-20 са следећим позивом на број: 104-06-742300. 
Обавештење у вези са уплатом накнаде за упис (3.000 динара) и школарине биће објављено накнадно. 
 
Сва друга неопходна обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и интернет страницама одсека Академије. 


