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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ 

Трг тополиваца 4, Крагујевац, телефон 034/300-990, е-маил адреса: office@asss.edu.rs 

р а с п и с у ј е 

 

К О Н К У Р С 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

за школску 2021/2022. годину 

 

Акредитовани студијски програми мастер струковних студијана које се уписују студенти: 

 

Р. 

бр. 
Одсек Студијски програм 

Број 

студената који 

се уписује 

Школарина 

за домаће 

држављ. 

РСД 

за стране 

држављ. 

у еурима 

1. 
ОДСЕК КРАГУЈЕВАЦ 
Косовска 8, 034/381-418 

https://kg.asss.edu.rs/   
Друмски саобраћај 32 

70.000 

 

1.200  

 
2. 

ОДСЕК АРАНЂЕЛОВАЦ 
Јосифа Панчића 11, 

034/6701-820 

https://ar.asss.edu.rs/   

 

Инжењерство 

заштите животне 

средине 

32 

Туристичко 

пословање 
32 

3. 

ОДСЕК ТРСТЕНИК 
Радоја Крстића 19, 037/714-

121 

https://ts.asss.edu.rs/   

Информационе 

технологије 
32 

 

На мастер струковне студије кандидат се уписује у статусу студента који се сам финансира.  

 

УСЛОВИ ЗА УПИС: 

У прву годину мастер струковних студија може се уписати: 

- лице које је завршило струковне студије првог степена високог образовања у одговарајућој 

научној, односно стручној области, у обиму од  најмање 180 ЕСПБ бодова; 

- лице које је завршило основне студије високог образовања у одговарајућој научној, односно 

стручној области, по закону који се примењивао пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА И РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија утврђује се на основу опште 

просечне оцене остварене на основним студијама и дужине трајања основних студија. 

После завршеног пријављивања кандидата, поткомисије за упис утврђују број бодова за сваког 

кандидата и сачињавају привремене ранг листе кандидата. Уколико два или више кандидата на 

привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, предност има кандидат који је основне 

студије завршио у краћем року. 

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 и своје решење по приговору објављује 

на интернет страници одсека.  

Против решења Комисије за упис кандидат може уложити жалбу председнику Академије у року 

од 24 часа од објављивања решења Комисије за упис. Председник Академије одлучује о жалби 

https://kg.asss.edu.rs/
https://ar.asss.edu.rs/
https://ts.asss.edu.rs/
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кандидата у року од 24 часа од времена подношења жалбе. Одлука Председника Академије у 

поступку по жалби кандидата је коначна.  

По окончању поступка по евентуалним приговорима, односно жалбама кандидата, објављују се 

коначне ранг листе са редоследом кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија.  

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Пријављивање кандидата на конкурс и спровођење конкурса обавиће се у следећим роковима: 

 

Први конкурсни рок 

Заинтересовани кандидати могу се пријавити  за упис од 1. до 20. септембра 2021. године.  

Привремене ранг листе биће објављене на огласним таблама и интернет странама одсека до 22. 

септембра 2021. године. 

Коначне ранг листе примљених кандидата биће објављене до 27. септембра 2021. године. 

Упис примљених кандидата обавиће се 28. и 29. септембра 2021. године. 

Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року,  

уместо њега може се дана 30. септембра 2021. године уписати следећи кандидат, према редоследу 

на коначној ранг листи и под условима предвиђеним овим конкурсом. 

Други конкурсни рок: 

Заинтересовани кандидати могу се пријавити  за упис  од 1. до 25. октобра 2021. године. 

Привремене ранг листе биће објављене на огласним таблама и интернет странама одсека до 26. 

октобра 2021. године. 

Коначне ранг листе примљених кандидата биће објављене најкасније 28. октобра 2021. године, до 8 

часова. 

Упис примљених кандидата обавиће се 28. и 29. октобра 2021. године. 

Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року,  

уместо њега може се дана 01. новембра 2021. године уписати следећи кандидат, према редоследу 

на коначној ранг листи и под условима предвиђеним овим конкурсом. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И УПИС 
 

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз 

пријавни лист предају фотокопије следећих докумената: дипломе и додатка дипломи или уверења 

о положеним испитима са основних студија, извод из матичне књиге рођених (може и старији од 

шест месеци). 

Кандидат који по конкурсу, на основу коначне ранг листе, стекне право уписа подноси: 

оригиналну диплому и додатак дипломи са основних студија, два обрасца ШВ-20,  2 фотографије 

формата 4,5 х 3,5  цм, очитану личну карту, односно фотокопију личне карте, доказ о уплати 

накнаде за упис у прву годину студија у износу од 2.500,00 динара и доказ о уплати школарине.  

Студент, домаћи држављанин, износ школарине може уплатити у  једнократном износу приликом 

уписа  на студије или у шест  месечних рата и то: прву рату у износу од 15.000  динара приликом 

уписа  на студије, а остатак школарине може уплатити на пет једнаких месечних најкасније до 

28.02.2021. године. Студент, страни држављанин, школарину може уплатити у  једнократном 

износу приликом уписа  на студије или на шест рата и то: прву рату у  износу од 200 еура, у 

динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате, приликом уписа  на студије, а 

остатак школарине може уплатити у месечним ратама најкасније до 31. марта 2022. године. 

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). 

Oбавештење у вези са уплатом накнаде за упис (2.500 динара) и школарине биће објављено 

накнадно.  
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Сва потребна обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним 

таблама  и интернет странама одсекаАкадемије. 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИКА АКАДЕМИЈЕ, 

                                                                                                             др Милан Ђорђевић, проф. с. с. 


