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На основу члана 9., 97., 98., 99. и 100. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС", 

број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони) и Одлуке Владе РС о броју 

студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају 

из буџета РС за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у 

школској 2020/21. години (“Службени гласник РС“, број 76/2020), члана 160 – 166. и 169. Статута 

Академија струковних студија Западна Србија бр. 100/4-1 од 28.01.2020. године (пречишћен текст),  

в.д. председника Академије струковних студија Западна Србија (у даљем тексту: Академија),

објављује: 

К О Н К У Р С 

за упис студената у прву годину основних струковних студија 

у Академији струковних студија Западна Србија,  

чији је оснивач Република, у школској 2020/21. години 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1. На основу предлога Одлуке Наставно-стручног већа Одсека бр. 47/7 од 20.05.2020.године и 

Одлуке Савета Академије бр. 54/10 од 22.05.2020. године, Академија, утврђује број студената за упис 

у прву годину основних струковних студија у шк. 2020/21. години и висину школарине за студијске 

програме  Одсека  Ужице: Туризам на основу уверења о акредитацији број 612-00-00340/2014-04 од 

13.06.2014. године, Грађевинско инжењерство на основу уверења о акредитацији број 612-00-

03434/2016-06 од 10.02.2017. године, Технолошко инжењерство на основу уверења о акредитацији број 

612-00-03433/2016-06 од 10.02.2017. године, Менаџмент и предузетништво на основу уверења о 

акредитацији број 612-00-03432/2016-06 од 21.04.2017. године, Унутрашња архитектура на основу 

уверења о акредитацији број 612-00-00842/2017-06 од 02.06.2017. године, Машинство на основу 

уверења о акредитацији број 612-00-03435/2016-06 од 16.06.2017. године, Здравствена нега на основу 

уверења о акредитацији број 612-00-00841/2017-06 од 10.11.2017. године и Информационе технологије

на основу уверења о акредитацији број 612-00-02850/2017-06 од 09.02.2018. године.

1.2. На основу предлога Одлуке Наставно-стручног већа Одсека бр. 194/5 од 21.05.2020. године и 

Одлуке Савета Академије бр. 54/11 од 22.05.2020. године, Академија, утврђује број студената за упис 

у прву годину основних струковних студија у шк. 2020/21. години и висину школарине за студијске 

програме  Одсека  Ваљево: Пословна економија/класичне студије са модулима: Финансије, 

банкарство и осигурање; Рачуноводство, ревизија и порези; Маркетинг, трговина и туризам и 

Агроекономија и рурални развој и Пословна информатика/ класичне студије, а на основу Уверења о 

акредитацији бр.  612-00-03387/2016-06 од 07.07.2017. године, утврђује и број студената на студијском 

програму Пословна економија/даљинске студије са два модула: Финансије, банкарство и осигурање и 

Маркетинг и трговина и Пословна информатика/даљинске студије (Дозвола за рад бр. 612-00-

01995/2019-06 од 16.12.2019. године). 

1.3. Одсек Ужице и Одсек Ваљево могу уписати студенте у статусу студента чије се студије 

финансирају из буџета највише до броја утврђеног Одлуком Владе о броју студената за упис у прву 

годину студијских програма основних и интегрисаних студија који се финансирају из буџета 

Републике Србије, за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/21. 

години.  
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У оквиру непопуњеног утврђеног броја студената чије се студије финансирају из буџета за одређени 

студијски програм, Одсек Ужице и Одсек Ваљево може на тај програм уписати студенте који су се 

квалификовали за упис на студије у статусу студента који сам финансира студије. 

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента чије се 

студије финансирају из буџета само једанпут. 

Укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује: број основних буџетских места, 

број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама, број буџетских места за држављане 

Републике Србије који су у школској 2019/20. години стекли страну средњошколску исправу, у складу 

са Одлуком Владе и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од 

броја студената утврђеног дозволом за рад високошколске установе – Академије.  

2. У прву годину основних струковних студија Одсека Ужице и Одсека Ваљево,  које по програму 

трају три године, може се, сходно члану 147. Закона о високом образовању, уписати лице које има 

средње образовање у трогодишњем и четворогодишњем трајању, односно кандидат коме је 

нострификована диплома о завршеном средњем образовању и који је постигао одговарајући успех на 

пријемном испиту.  

3. Упис лица са инвалидитетом, припадника ромске националне мањине, држављана Републике Србије 

који су средњу школу завршили у иностранству, припадника српске националне мањине из суседних 

земаља, лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању, страних држављана и страних 

држављана у статусу миграната/тражилаца азила. 

Упис горе наведених лица спровешће се у складу са Стручним упутством за спровођење уписа у прву 

годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република 

Србија за школску 2020/21. годину које доноси министар просвете, науке и технолошког развоја. 

Приликом уписа, страни држављани и страни држављани у статусу миграната/тражилаца азила дужни 

су да Одсеку поднесу наведена документа и следеће доказе: 

    - да су здравствено осигурани за школску годину у коју се уписују, 

    - да владају српским језиком, што доказују уверењем овлашћене институције, а уколико немају то 

уверење, провера да ли владају српским језиком биће спроведена од стране Комисије Одсека. 

4. ПРИЈАВЉИВАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА  

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит. На пријемном испиту проверавају се знања, 

склоности и способности које одговарају природи студијског програма. 

Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија обавља се према резултату 

постигнутом на пријемном  испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. 

Ранг-листе се сачињавају према укупном броју поена сваког кандидата по утврђеним мерилима. 

Кандидат може освојити највише 100 поена. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена сваког разреда средње 

школе заокружених на две децимале који се множи са два, тако да кандидат са четворогодишњим 

средњим образовањем може остварити најмање 16, а највише 40 поена, а кандидат са трогодишњим 

средњим образовањем може остварити најмање 12, а највише 30 поена.  

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 поена. 
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Одсек Ужице према Статуту Академије члан 163., утврђује ранг-листу по студијским програмима свих 
кандидата са укупним бројем поена стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. 
Место на ранг-листи и број укупно постигнутих поена одређују да ли кандидат може бити уписан у 
прву годину основних студија на  студијском програму на који је конкурисао. У случају када кандидати 
имају исти број поена по наведеним мерилима, предност има кандидат који је стекао више поена на 
пријемном испиту. Ако је и овај број исти, одлуку о њиховом редоследу доноси Комисија за 
спровођење уписа на студије на основу уписног материјала (предмети од значаја за студијски програм). 

Одсек Ваљево према Статуту Академије члан 163., утврђује ранг-листу свих кандидата са укупним 
бројем поена стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. Место на ранг-листи и број 
укупно постигнутих поена одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија. 
У случају када кандидати имају исти број поена по наведеним мерилима, предност има кандидат који 
је стекао више поена на пријемном испиту. Ако је и овај број исти, одлуку о њиховом редоследу доноси 
Комисија за спровођење уписа на студије на основу уписног материјала (предмети од значаја за 
студијски програм). 

Кандидат може бити уписан у статусу финансирања из буџета уколико се налази на коначној ранг – 
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 поена. 

Кандидати који испуњавају овај услов јасно су назначени на ранг – листи. 

Кандидат који плаћа школарину, може бити уписан уколико се на ранг-листи налази до броја одобреног 

за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен  Конкурсом Академије, а има најмање 30 

поена. 

Кандидат који сматра да редослед кандидата на ранг-листи није утврђен на начин предвиђен 

Конкурсом може поднети приговор Комисији за упис, у року од 24 сата од дана објављивања 

привремене ранг-листе. 

Комисија за упис доноси Одлуку по приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 

Кандидат може изјавити жалбу председнику Академије, у року од 24 сата од пријема Одлуке донете по 

приговору. Председник Академије решава по жалби у року од 24 сата од њеног пријема. 

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, за Одсек Ужице утврђује се и 

објављује Коначна ранг-листа по студијским програмима свих кандидата са укупним бројем поена 

стеченим по свим критеријумима утврђеним  Конкурсом за Одсек Ужице 

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, за Одсек Ваљево утврђује се и 

објављује Коначна ранг-листа свих кандидата са укупним бројем поена стеченим по свим 

критеријумима утврђеним  Конкурсом за Одсек Ваљево. 

Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата. 

4.1. Одсек Ужице 

Први конкурсни рок  траје од 15. јуна до 03. јула 2020. године, и то: 

-  пријављивање кандидата 15.-19.јуна 2020. године, 

-  полагање пријемног испита 25. јуна 2020. године, према распореду објављеном у Одсеку Ужице, 

-  упис примљених кандидата 01. и 02. јула, (буџет).  и 03.  јула 2020. године.(самофинансирајући) 
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4.2. Одсек Ваљево 

Први конкурсни рок траје од 18. јуна до 10. јула 2020. године, и то: 

-  пријављивање кандидата: 18 - 26. јуна 2020. године, 

- полагање пријемног испита: 30. јуна 2020. године, према распореду објављеном у Одсеку Ваљево, 

- објављивање привремене ранг листе: 01. јула 2020. године 

- право приговора на привремену ранг листу: 02. јула 2020. године 

- објављивање коначне ранг листе: 06. јула 2020. године 

- упис примљених кандидата 08. и 09. јула 2020. године (буџет) и 10. јула 2020. године 

(самофинансирајући). 

4.3. Све активности везане за други конкурсни рок око формирања ранг-листе и коначне ранг-листе, 

приговора, жалби и уписа примљених кандидата Академија/Одсек Ужице и Одсек Ваљево ће објавити 

према одредбама Закона о високом образовању, Правилника о студијама, Правилника о упису на 

основне струковне студије и овог Конкурса; термини свих активности биће објављени на web сајту и 

огласној табли Академије и Одсека. 

4.4. Други конкурсни рок Академија/Одсек Ужице и Одсек Ваљево ће огласити до 15. јула 2020. године 

.

5. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист 

предају фотокопије следећих докумената: 

    - сведочанство свих разреда завршене средње школе у трогодишњем или четворогодишњем трајању, 

    - диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 

    - доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, 

    - извод из матичне књиге рођених. 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита. 

5.1. Пријемни испит на Одсеку Ужице 

Пријемни испит који полажу пријављени кандидати полажу се на следећи начин:

o На студијским програмима Машинство, Информационе технологије, Грађевинско 
инжењерство, Рачуноводство и ревизија и Менаџмент и предузетништво, пријемни испит се 
састоји из Теста општег знања и Теста из математике.  

o На студијском програму Туризам, пријемни испит обухвата проверу знања тестирањем, из: 
- Националне географије, 
- Економике и организације пословних система, 
- Опште културе и  
- Енглеског или Руског језика. 

o На студијском програму Технолошко инжењерство са модулима Еколошко инжењерство и 
Прехрамбено инжењерство, пријемни испит се састоји из Теста општег знања и Теста из 
математике или биологије, према опредељењу кандидата. 
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o На студијском програму Унутрашња архитектура, пријемни испит састоји се из Теста општег 
знања и Провере способности разумевања и визуелног представљања просторне композиције 
(Цртања). 

o На студијском програму Здравствена нега пријемни испит састоји се из Теста општег знања и 
Теста из биологије, за кандидате са  стеченим средњим образовањем из подручја рада Здравство 
и социјална заштита или завршеном гимназијом. 

o Кандидати који нису стекли средње четворогодишње образовање из подручја рада 
Здравство и социјална заштита или завршили гимназију,  полажу диференцијални испит 
из предмета Здравствена нега. 

o Услов да кандидат изађе на диференцијални испит јесте да  је  присуствовао 
тронедељној  припреми (90 часова) за полагање практичног дела диференцијалног 
испита  из Здравствене неге,  која се обавља у оквиру ЗЦ Ужице (Општа болница у 
Ужицу, и у другим здравственим установама које припадају ЗЦ Ужице). 

o Термини припреме и полагања диференцијалног испита биће дефинисани по пријави 
кандидата. 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош. 

Висину накнаде за полагање пријемног испита, који кандидати плаћају на текући-рачун Одсека Ужице 

број: 840-1147666-48, одређује Савет Академије Одлуком број 54/10 од 22.05.2020.године и иста износи 

5.000,00 динара.    

Кандидати који стекну право на упис у Одсеку Ужице подносе: 

-    оригинална документа: диплому и сва три односно четири сведочанства, 

-    извод из матичне књиге рођених, 

-    два обрасца ШВ-20, 

-    индекс, 

-    две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm, 

-    доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте. 

Приликом уписа кандидати плаћају: 

-    накнаду трошкова уписа коју одређује Савет Академије Одлуком број 54/11 од 22.05.2020. године, 
и иста износи 4.000,00 динара. 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају. При утврђивању редоследа (ранг 

листе) кандидата за упис на студије, у обзир се узимају и признају само докази који су у Одсеку Ужице 

поднети у року предвиђеном за пријављивање на Конкурс. 

Одсек Ужице, у прву годину школске 2020/21. године уписује укупно 507 студената, и то: 

    -  260 студента који се финансирају из буџета,  

    -  247 студената који плаћају школарину. 



6

  Студијски програми, број кандидата који се може уписати и школарина су: 

Студијски програми 

Број 
студената 

који се 
финансира 
из буџета 

Број 
студената 

који 
плаћају 

школарину 

Укупан број 
студената 

Школарина у 
динарима 

МАШИНСТВО  24 20 44 63.000,00

ГРАЂЕВИНСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО ОПШТИ 

СМЕР 

20 40 60

63.000,00

ТЕХНОЛОШКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО (Модули: 1. 

Еколошко инжењерство, 2. 

Прехрамбено инжењерство) 

24 42 66

63.000,00

ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 
60 28 88

63.000,00

MЕНАЏМЕНТ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
30 3 33

63.000,00

ТУРИЗАМ 45 21 66 63.000,00

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 12 48 60 84.000,00

РАЧУНОВОДСТВО И 

РЕВИЗИЈА 
25 25 50

63.000,00

УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 20 20 40 63.000,00

Укупно: 260 247 507

5.2. Модели плаћања школарине за студенте који плаћају студије 

5.2.1. Одсек Ужице:

- Школарина за студенте који плаћају студије за све студијске програме, осим за Здравствену 
негу, износи 63.000,00 динара и може се  платити у целости или у ратама, и то:  

o Уплатом износа од 63.000,00 динара у две једнаке рате и то: прве рате приликом 
уписа у јулу 2020. године, а друге рате у јануару 2021. године приликом овере 
зимског семестра. 

o Уплатом износа од 63.000,00 динара у три једнаке рате и то: прве рате приликом 
уписа у јулу 2020. године, друге рате у децембру 2020. године, а треће рате у марту 
2021. године. 

o Уплатом износа од 63.000,00 динара у четири рате и то: прве рате у износу од 
23.000,00 динара на дан уписа у јулу 2020. године, друге рате у износу од 10.000,00 
динара у октобру 2020. године, треће рате у износу од 20.000,00 динара у јануару 
2021. године и четврте рате у износу од 10.000,00 динара у априлу 2021. године. 

o Уплатом износа од 63.000,00 динара у 11 рата, тако што ће студент приликом уписа 
у јулу 2020.год. уплатити 13.000,00 динара и депоновати чекове у преосталом 
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износу од 50.000,00 динара који ће бити реализовани у периоду од 30.09.2020.-
30.07.2021. године. Приликом уписа и закључења уговора депонент чекова МОРА 
бити присутан. Уплата се може извршити и путем административне забране.  

- Школарина за студенте који плаћају студије на студијском програму ЗДРАВСТВЕНА 
НЕГА износи 84.000,00 динара  и може се  платити у целости или у ратама, и то:  

o Уплатом износа од 84.000,00 динара у две једнаке рате и то: прве рате приликом 
уписа у јулу 2020. године, а друге рате у јануару 2021. године приликом овере 
зимског семестра. 

o Уплатом износа од 84.000,00 динара у три једнаке рате и то: прве рате приликом 
уписа у јулу 2020. године, друге рате у децембру 2020. године, а треће рате у марту 
2021. године. 

o Уплатом износа од 84.000,00 динара у четири рате и то: прве рате у износу од 
24.000,00 динара на дан уписа у јулу 2020. године, друге рате у износу од 20.000,00 
динара у октобру 2020. године, треће рате у износу од 20.000,00 динара у јануару 
2021. године и четврте рате у износу од 20.000,00 динара у априлу 2021. године. 

o Уплатом износа од 84.000,00 динара у 11 рата, тако што ће студент приликом уписа 
у јулу 2020.год. уплатити 14.000,00 динара и депоновати чекове у преосталом 
износу од 70.000,00 динара који ће бити реализовани у периоду од 30.09.2020.-
30.07.2021. године. Приликом уписа и закључења уговора депонент чекова МОРА 
бити присутан. Уплата се може извршити и путем административне забране. 

5.2.1. Одсек Ваљево:

- Уплатом целокупног износа од 66.000,00 динара на дан уписа. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у две једнаке рате и то: прве рате приликом уписа у јулу 
2020. године, а друге рате у јануару 2021. године приликом овере зимског блока студија. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у три једнаке рате и то: прве рате приликом уписа у јулу 
2020. године, друге рате у децембру 2020. године, а треће рате у марту 2021. године. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у четири рате и то: прве рате у износу од 23.000,00 динара
на дан уписа у јулу 2020. године, друге рате у износу од 10.000,00 динара у октобру 2020. 
године, треће рате у износу од 23.000,00 динара у јануару 2021. године и четврте рате у 
износу од 10.000,00 динара у априлу 2021. године.

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у 10 рата, тако што ће студент приликом уписа у јулу 
2020.год. уплатити 21.000,00 динара и депоновати 9 чекова који ће бити реализовани у периоду 
од 30.09.2020.-30.05.2021. године. Приликом уписа и закључења уговора депонент чекова 
МОРА бити присутан. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у више рата, тако што ће студент приликом уписа у јулу 
2020.год. уплатити 21.000,00 динара, а преостали износ школарине од 45.000,00 динара путем 
административне забране на зараду родитеља у 5 или 9 месечних рата у зависности од висине 
примања. (Овај начин плаћања могућ је уколико је родитељ запослен у државној фирми 
или фирми у којој има редовна примања. Предузетничке радње немају ову могућност).

Школарина за стране држављане за све студијске програме износи 900 ЕВРА, у 
динарској противвредности на дан уплате. 

5.3. Пријемни испит на Одсеку Ваљево 

Пријављени кандидати полажу пријемни испит из два предмета по избору за студијски програм 
Пословна економија, Пословна информатика, Пословна економија – студије на даљину и Пословна 
информатика – студије на даљину и то: 
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1.    Основи економије 

2.    Пословна економија 

3.    Информатика 

4.    Општа информисаност 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош. 
Висину накнаде за полагање пријемног испита, који кандидати плаћају на текући-рачун Одсека Ваљево 
број: 840-963666-21, одређује Савет Академије Одлуком број 54/11 од 22.05.2020 године, и иста износи 
5.000,00  динара.    

Кандидати који стекну право на упис у Одсеку Ваљево подносе: 
-    оригинална документа: диплому и сва три односно четири сведочанства, 

-    извод из матичне књиге рођених, 

-    два обрасца ШВ-20, 

-    индекс, 

-    две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm, 

-    доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте. 

Приликом уписа кандидати плаћају: 

-    накнаду на име материјалних трошкова у износу од 2.000,00 динара и 
-    накнаду за индекс и обрасце ШВ-20 која ће бити накнадно утврђена и објављена. 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају. При утврђивању редоследа (ранг 

листе) кандидата за упис на студије, у обзир се узимају и признају само докази који су у Одсеку Ваљево 

поднети у року предвиђеном за пријављивање на Конкурс. 

Одсек Ваљево, у прву годину школске 2020/21. године уписује укупно 229 студената, и то: 

    -    70 студената који се финансирају из буџета,  

    -  159 студената који плаћају школарину. 

   Студијски програми, број кандидата који се може уписати и школарина су: 

Студијски програми 

Број 
студената 

који се 
финансира 
из буџета 

Број 
студената 

који 
плаћају 

школарину 

Укупан број 
студената 

Школарина у 
динарима 

Пословна економија/ класичне 

студије 
47 85 132 66.000,00

Пословна економија/студије на 

даљину 
- 32 32 66.000,00

Пословна информатика/класичне 

студије 
23 10 33 66.000,00

Пословна информатика/студије на 

даљину 
- 32 32 66.000,00

Укупно: 70 159 229
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5.4. У складу са Одлуком Владе РС 05 број 612-4077/2020 од 21.05.2020. године поред 330 за шк. 

2020/21. годину може се на терет буџета уписати 3 студента са инвалидитетом (Одсек Ужице – 2, а 

Одсек Ваљево – 1), 3 студента припадника ромске националности (Одсек Ужице – 2, а Одсек Ваљево 

– 1) и 3 студента – држављана РС који су у шк. 2019/20. години средњу школу завршили у иностранству 

(Одсек Ужице – 2, а Одсек Ваљево – 1), што чини укупно 339 студената који се финансирају из буџета 

РС.     

5.5. Сва ближа обавештења у вези са спровођењем Конкурса биће доступна на огласној табли Одсека 

и сајту Академије www.akademijazs.edu.rs.

Евентуалне измене Конкурса у погледу термина за подношење пријава и полагање пријемног испита, 

биће објављене на огласној табли Одсека и на сајту Академије. 

Академија задржава право измене Конкурса на основу Одлука које донесе Конференција академија и 

високих школа, надлежно Министарство или Влада Републике Србије. 

                                                                                                              В.д. председника Академије 

              Др Љубица Диковић, проф. струк. студ., с.р.


