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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ 

Трг тополоваца 4, Крагујевац, телефон 034/300-990, e-mail 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 ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

за школску 2021/2022. годину 

 

 Акредитовани студијски програми основних струковних студија на које се уписују студенти: 

 

ОДСЕК Студијски програм Модул 
Број 

буџетских 

студената 

Број 
самофинан-

сирајућих 

студената 

ОДСЕК КРАГУЈЕВАЦ 
Косовска 8,  

034/381-418 

https://kg.asss.edu.rs/   

1. Информатика  40 40 

2. Друмски саобраћај  40 50 

3. Привредно 

инжењерство-машинство 
 20 40 

ОДСЕК АРАНЂЕЛОВАЦ 
Јосифа Панчића 11, 

034/6701-820 

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

 

1. Заштита животне и 

радне средине 
 12 28 

2. Информационе 

технологије 
 27 23 

3. Менаџмент у туризму   27 23 

4. Примењена економија 

и предузетништво 
 12 38 

5. Технологија хране и 

гастрономија 
 12 18 

ОДСЕК ТРСТЕНИК 
Радоја Крстића 19, 

 037/714-121 

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

1. Друмски саобраћај  45 35 

2. Информационе 

технологије 

 
20 40 

3. Машинско 

инжењерство  

 
20 20 

Високошколска јединица 

у Прибоју 
Машинско инжењерство 

Производне 

технологије 
 40 

Високошколска јединица 

у Бору 

 Инжењерство у друмском 

саобраћају 

 
 40 

ОДСЕК  КРУШЕВАЦ 
Косанчићева 36, 

037/427-603 

https://kr.asss.edu.rs/   

 

1. Информатика и 

рачунарство 
 26 14 

2. Заштита животне 

средине и заштита на раду 
 27 13 

3. Технологија  27 13 

                                                                                         У к у п н о: 355 475 

 

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: 

 

https://kg.asss.edu.rs/
https://ar.asss.edu.rs/
https://ts.asss.edu.rs/
https://kr.asss.edu.rs/
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Назив одсека 

Број студената 

са 

инвалидитетом 

Број припадника 

ромске 

националности 

Број држављана РС који су шк. 

2020/2021. године завршили 

средњу школу у иностранству 

Укупно 

Одсек Крагујевац 1 1 1 3 

Одсек Аранђеловац 1 1 1 3 

Одсек Трстеник 1 1 1 3 

Одсек  Крушевац 1 1 1 3 

У к у п н о  4 4 4 12 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС: 

Право учешћа на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили средње 

образовање у четворогодишњем и трогодишњем трајању.  

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

Сви кандидати пријављени на конкурс полажу пријемни испит. Пријемни испит се полаже на српском језику. 

На пријемном испиту проверавају се знања, склоности и способности које одговарају природи 

студијског програма на који се кандидат уписује. Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се 

изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању, у струци за коју кандидат конкурише и полаже 

се у просторијама одсека. 

Пријемни испит на Одсеку Крагујевац: 

На студијским програмима: Информатика, Друмски саобраћај и Привредно инжењерство-машинство, 

пријемни испит се састоји из теста из Математике. 

Пријемни испит на Одсеку Аранђеловац: 

На студијским програмима: Заштита животне и радне средине, Информационе технологије, Менаџмент 

у туризму, Примењена економија и предузетништво, Технологија хране и гастрономија, пријемни испит 

се састоји из јединственог теста ( опште знање и  Информатика).  

Пријемни испит на Одсеку Трстеник: 

На студијским програмима: Машинско инжењерство, Друмски саобраћај и Информационе технологије, 

пријемни испит се састоји из теста из Математике. 

Пријемни испит на високошколским јединицама у Бору и Прибоју: 

На студијским програмима Инжењерство у друмском саобраћају (Бор)  и Машинско инжењерство 

(Прибој) пријемни испит се састоји из теста из Математике. 

Пријемни испит на Одсеку Крушевац: 

На студијским програмима: Информатика и рачунарство, Заштита животне средине и заштита на раду и 

Технологија, пријемни испит обухвата проверу знања тестирањем из једног од следећих предмета:  

Математика, Информатика или Хемија (према опредељењу кандидата). 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита дођу најкасније 30 минута пре почетка 
пријемног испита и код себе морају имати важећу личну карту или пасош и прибор за писање. 
 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА И РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину 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). 

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у 

свим разредима множи са два. По том основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 

бодова.  

Резултат који кандидат оствари на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. 

После завршеног пријемног испита, поткомисија за упис на нивоу одсека утврђује број бодова за сваког 

кандидата и сачињава привремене ранг листе кандидата. За сваки студијски програм поткомисија 
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сачињава посебну ранг листу. Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је положио пријемни 

испит. Уколико два или више кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број бодова, 

предност има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова. Уколико два или више 

кандидата на привременој ранг листи имају исти укупан број остварених бодова, при чему такви 

кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту и по основу успеха из 

средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену из предмета у 

четвртом разреду средње школе.  

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 дана објављивања решења Комисије за упис. Председник Академије одлучује о жалби кандидата 

у року од 24 часа од дана 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 основних струковних студија.  

Кандидат може бити уписан у статусу студента који се финансира из буџета ако се налази на коначној 

ранг листи до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета на одређеном 

студијском програму у одсеку, а који је одређен овим конкурсом и ако је на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту остварио најмање 51 

бод. 

Кандидат може бити уписан  у статусу студента који сам плаћа школарину уколико се на коначној ранг 

листи налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину на одређеном студијском 

програму  у одсеку, а који је одређен овим конкурсом и ако је на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту остварио најмање 30 бодова. 

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

Академија ће уместо њега уписати другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг-листи, у 

року утврђеном овим конкурсом. 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

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

Први конкурсни рок 

Пријављивање кандидата на конкурс је од 17. јуна 2021. године до 01. јула 2021. године. 

Полагање пријемног испита одржаће се 5. јула 2021. године (понедељак) у 11 сати у просторијама 

одсека Академије.  

Привремене ранг листе биће објављене  на огласним таблама и интернет странама одсека 06. јула 

2021. године, до 10 часова. 

Коначне ранг листе примљених кандидата биће објављене  08. јула 2021. године, до 15 часова.  

Упис примљених кандидата вршиће се од 09. до 14. јула 2021. године. Уколико се кандидат који је 

остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року,  уместо њега може се дана 15. јула 

2021. 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 до 19. јула 2021. год. 

Други конкурсни рок: 

Кандидати се могу пријавити на конкурс од 1. до 6. септембра 2021. године.  

Полагање пријемног испита одржаће се 7. септембра 2021. године (уторак) у 11 сати у просторијама 

одсека Академије. 

Привремене ранг листе биће објављене  на огласним таблама и интернет странама одсека до 08. 

септембра 2021. године. 

Коначне ранг листе примљених кандидата  биће објављене до 14. септембра 2021. године 
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Упис примљених кандидата обавиће се од 15.  и 16. септембра 2021. године. Уколико се кандидат 

који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року,  уместо њега може се дана 17. 

септембра 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 
 

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 4.000,00 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 2.500,00 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 

55.000 динара. Студент школарину може уплатити у  једнократном износу приликом уписа  на студије 

или на рате и то: прву рату у  износу од 15.000  динара приликом уписа  на студије, а остатак школарине 

се плаћа у месечним ратама до 31. марта 2022. године. 

Школарина за студенте стране држављане износи 1.000  €  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 еура, у динарској 

противредности, приликом уписа  на студије, а остатак школарине се плаћа у месечним ратама до 31. 

марта 2022. године. 

Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на текући рачун број 840-2113666-20 са следећим 

позивом на број: 

Одсек Аранђеловац      101-06-742300 

Одсек Крагујевац          102-06-742300 

Одсек Крушевац           103-06-742300 

Одсек Трстеник            104-06-742300. 

Oбавештење у вези са уплатом накнаде за упис (2.500 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. 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ 

                                                                                                                  др Милан Ђорђевић, проф. с.с. 


