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На основу члана 65. и 97. став 1. Закона о високом образовању („Сл. 
Гласник“ РС, бр. 88/2017,27/2018,73/2018-др. закони, 67/2019 и 6/2020 – др. 
закони) и члана 101. Статута Академије струковних студија Западна Србија 
бр.100/4-1 од 28.01.2020.године, Наставно-стручно веће Академије на седници 
одржаној дана 04.06.2020. године је донело: 

П Р А В И Л Н И К 
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим Правилником о упису студената на основне струковне студије (у 

даљем тексту Правилник) се уређују услови и начин уписа на студијске 
програме основних струковних студија који се организују и изводе на 
Академији струковних студија Западна Србија (у даљем тексту: Академија) и 
то: поступак пријављивања и уписа на студијски програм; ближа мерила за 
утврђивање редоследа на ранг-листи; садржај пријемног испита; начин 
полагања пријемног испита; поступак уписа и друга питања од значаја за упис. 

II УПИС НА СТУДИЈЕ 

Члан 2. 
Уписом у Академију стиче се статус студента. 
На основне струковне студије, студент се уписује у статусу који се 

финансира из буџета или студента који се сам финансира. 

Члан 3. 
Академија утврђује број студената који се уписује на студијске 

програме основних струковних студија које организује, а који не може бити 
већи од броја утврђеног у Уверењу о акредитацији, односно Дозволи за рад. 

Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма 
основних струковних студија који се финансира из буџета, доноси Оснивач, по 
прибављеном мишљењу Наставно-стручног већа Академије и Националног 
савета за високо образовање. 

Оснивач утврђује додатни број студената чије се студије финансирају из 
буџета за реализацију афирмативних мера, а у складу са Дозволом за рад. 

Члан 4. 
На студијске програме основних струковних студија које организује и 

изводи Академија, могу се уписати кандидати који су завршили средње 
образовање у четворогодишњем трајању. 

На студијске програме из става 1. овог члана могу се уписати и 
кандидати који су завршили средње образовање у трогодишњем трајању, до 
почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметнички матуру.  
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Основне струковне студије које по програму трају три године, може 
уписати кандидат са претходно стеченим средњим образовањем у 
трогодишњем, односно четворогодишњем трајању, и који је постигао 
одговарајући успех на пријемном испиту или успех на општој матури, за све 
студијске програме изузев студијског програма Здравствена нега. 

Студијски програм основних струковних студија Здравствена нега може 
уписати кандидат са претходно стеченим средњим медицинским образовањем 
или гимназијом и који је постигао одговарајући успех на пријемном испиту или 
општој матури. 

Студијски програм основних струковних студија Здравствена нега може 
уписати и кандидат са претходно стеченим средњим образовањем у 
четворогодишњем трајању, осим кандидата из става 2. овог члана под условом 
да положи диференцијални испит из предмета биологија.  

Члан 5.  
Страни држављанин и лице без држављанства може се уписати на 

студијске програме Академије, под истим условима као и домаћи држављанин, 
ако познаје језик на коме се изводи настава и ако је здравствено осигуран.  

      Проверу знања српског језика обавља посебна комисија од два члана 
коју именује председник Академије на предлог Наставно-стручног већа 
Академије, у коју улазе наставници језика, који не морају бити у радном односу 
у Академији. 

Поступак провере владања српским језиком састоји се у изради писменог 
задатка из задате теме и усменим одговорима. Записник са провере комисија 
прилаже уз пријаву на конкурс, уколико је страни  држављанин на провери 
добио оцену  "влада српским језиком".  

Уколико кандидат поседује сертификат о познавању српског језика који 
је издат од надлежне институције, комисија ће утврдити да страни држављанин 
влада српским језиком.  

Страни држављанин стиче статус самофинансирајућег студента, осим 
ако међународним споразумом није другачије одређено.  

III КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ 

  Члан 6. 
Упис студената се врши на основу Конкурса за упис студената у прву 

годину основних струковних студија (у даљем тексту Конкурс). 
Академија, најкасније четири месеца пре почетка школске године, 

расписује и објављује заједнички Kонкурс за упис на основне струковне студије 
на  Одсеку Ужице и Одсеку Ваљево. 

Конкурс за упис на студије првог степена, основне струковне студије, 
расписује председник Академије на предлог Наставно-стручног већа Академије. 

Конкурс садржи: број студената за поједине студијске програме 
основних струковних студија, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа 
кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подношење жалбе 
на утврђени редослед, као и висину школарине за студенте који се сами 
финансирају. 

Председник Академије именује Комисију за спровођење конкурса за 
упис студената у прву годину основних струковних студија (у даљем тексту 
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Комисија), која ће садржати подкомисије за упис студената на Одсеку Ужице и 
Одсеку Ваљево. 

Комисија из става 5 овог члана (подкомисије) има следеће надлежности: 
1. По истеку рока за пријављивање преузима пријаве кандидата и 

саставља спискове, 
2. Организује полагање пријемног испита, 
3. Организује припрему и израду тестова за полагање пријемног испита, 
4. Организује дежурства и надгледа целокупан поступак пријемног 

испита, 
5. Организује преглед тестова и саставља привремену и коначну Ранг-

листу, 
6. Утврђује редослед кандидата по основу броја поена постигнутих на 

пријемном испиту и по основу општег успеха постигнутом у средњем 
образовању, 

7. Објављује на огласној табли и на сајту Академије редослед (Ранг-
листе) са укупним бројем поена за сваког кандидата, 

8. Даје објашњења кандидатима која се односе на утврђивање њиховог 
редоследа на ранг-листи, као и информације везане за упис кандидата 
на студије, 

9. Ради решавања по приговору кандидата на утврђени редослед, даје 
потребна образложења и податке, 

10. Врши анализу уписа и сачињава извештај у року од 30 дана од дана 
завршетка септембарског уписног рока, 

Конкурс се, по правилу, спроводи у два рока: јунском и септембарском. 
Изузетно се  може утврдити додатни, трећи рок, само у случају када је 

број уписаних студената у предходним роковима, мањи од броја утврђеног 
Дозволом за рад Академије. 

Одлуком Наставно-стручног већа Академије може бити уведен и 
накнадни конкурсни рок, у случају да у претходним роковима није попуњена 
квота. Конкурсни рокови морају бити завршени до почетка нове школске 
године. 

Упис је јединствен у свим организационим структурама Академије и 
општа акта Академије, која се односе на спровођење конкурса и упис, 
примењују се у свим организационим структурама Академије. 

Члан 7. 
Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог 

степена струковних студија је општи успех постигнут у трогодишњем односно 
четворогодишњем средњем образовању и резултата на пријемном испиту или 
успеха из опште матуре. 

На основу критеријума из Конкурса, Академија сачињава ранг-листу 
пријављених кандидата. 

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг-
листи рангиран у оквиру броја студената за упис. 
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IV ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

Члан 8. 
Кандидати који конкуришу за упис основних струковних студија полажу 

пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности, предвиђен 
Конкурсом.  

Пријемни испит се полаже у седиштима одсека Академије, истога дана 
са почетком у исто време.   

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у 
средњој школи у трогодишњем односно четворогодишњем трајању, у струци за 
коју кандидат конкурише. 

На Одсеку Ужице, пријемни испит за основне струковне студије се 
реализује на следећи начин: 

o На студијским програмима Машинство, Информационе технологије, 
Грађевинско инжењерство, Рачуноводство и ревизија и Менаџмент, 
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. 

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. 

На Одсеку Ваљево, пријемни испит за основне струковне студије се 
реализује на следећи начин: 

o На студијском програму Пословна економија, за полагање пријемног 
испита понуђена су четири предмета: Тест опште информисаности, 
Пословна економија, Основи економије и Информатика. Од понуђених 
предмета кандидати бирају два.

o На студијском програму Пословна информатика, за полагање пријемног 
испита понуђена су четири предмета: Тест опште информисаности, 
Пословна економија, Основи економије и Информатика. Од понуђених 
предмета кандидати бирају такође два. 

Кандидат је дужан да полаже предмете предвиђене Конкурсом за упис на 
студијски програм основних струковних студија за који конкурише. 



7

V УПИС СТУДЕНАТА БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

                                                         Члан 9. 
По завршеном Конкурсу за упис студената, у случају да нису попуњена 

сва места за пријем студената струковних студија, на студије првог степена 
може се без полагања пријемног испита у статусу самофинансирајућег студента 
уписати: 

1. лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена у 
оквиру одговарајућих стручних области ближе описаних Одлуком 
Академије/Одсека о ужим научним областима. Лицу које је завршило 
основне академске студије на другој високошколској установи не могу 
бити признати положени испити са те установе. 

2. лице  коме  је  престао  статус  студента  због  исписивања  са   студија  
или неуписивања школске године. Лицу које је претходно студирало 
на основним академским студијама на другој високошколској 
установи не могу бити признати положени испити са те установе. 

3. студент студија првог степена друге самосталне високошколске 
установе у оквиру одговарајућих стручних области ближе описаних 
Одлуком Академије/Одсека о ужим научним областима. Лицу које је 
студент основних академских студија на другој високошколској 
установи не могу бити признати положени испити са те установе. 

4. студент са другог студијског програма у Академији/Одсеку, уз 
саглaсност Руководиоца Одсека на предлог Студентске службе 
Oдсека. 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. 
Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре, 
у складу са општим актом Академије. 

VI  РАНГИРАЊЕ  КАНДИДАТА  

Члан 10. 
Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија 

обавља се према  општем успеху постигнутом у средњој школи  и резултату 
постигнутом на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и 
способности. 

Ранг-листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по 
утврђеним мерилима.  

Кандидат може освојити највише 100 бодова. 
Кандидатима који су средњу школу завршили у иностранству општи 

успех утврђује се применом одредби става 1. овог члана ако је систем 
оцењивања у земљи у којој је школа завршена упоредив са системом оцењивања 
у Републици Србији под условом да је извршена нострификација дипломе о 
завршеној средњој школи.  

Кандидатима који су средњу школу завршили у иностранству, а систем 
оцењивања у земљи у којој је школа завршена није упоредив са системом 
оцењивања у Републици Србији, општи успех утврђује се применом одредби 
става 1. овог члана и кандидат прилаже решење о нострификацији дипломе и 
сведочанстава о завршеним разредима. 
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Кандидати који су средњу школу завршили у иностранству, а систем 
оцењивања у земљи у којој је школа завршена није упоредив са системом 
оцењивања у Републици Србији, општи успех утврђује се применом одредби 
става 1. овог члана и кандидат прилаже потврду да је поступак нострификације 
дипломе и сведочанстава започет.  

Ставови 4. ,  5 .  и  6 . овог члана примењују се уколико упутством 
надлежног министарства за послове образовања није другачије одређено. 

Лица која су полагала пријемни испит на другој сродној 
високошколској установи или на другом студијском програму у 
Академији/Одсеку  могу се уписати, на лични захтев, ако се после редовног 
рока не попуне места утврђена конкурсом. 

Резултати полаганог пријемног испита се морају документовати и могу 
бити признати у потпуности или делимично. 

Одлуку о признавању резултата полаганог пријемног испита доноси 
Комисија за спровођење конкурса и уписа студената на основне струковне 
студије тако што узима у обзир: број освојених поена, максимални број поена 
које је могао освојити и ниво сагласности садржаја пријемних испита. 

Члан 11. 
 Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних 

оцена из свих предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и 
четвртом разреду, помножен с 2 (два).  

По овом основу кандидат може стећи најмање  16, а највише 40 бодова.  
Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по 

правилима заокруживања на две децимале. 

Члан 12. 
Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, односно испиту за 

проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 60 бодова. 

Члан 13. 

У року, предвиђеним Конкурсом, Академија утврђује привремену 
јединствену ранг-листу свих кандидата по студијским програмима  у  Одсеку 
Ужице и  привремену јединствену ранг-листу свих кандидата у Одсеку Ваљево 
с укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним  
Конкурсом, без обзира на начин финансирања. 

Члан 14. 
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на 

јединственој ранг-листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, 
који је одређен овим Конкурсом и има више од 50 бодова. 

Члан 15. 
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се 

на јединственој ранг-листи налази до утврђеног укупног броја студената и има 
најмање 30 бодова. 
                                                             Члан 16. 

Поткомисије ће сагласно мерилима из услова Конкурса утврђивати број 
бодова за сваког кандидата, сачињавати привремене и коначне ранг-листе за 
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упис кандидата, њихов редослед и објављивати привремене и коначне ранг-
листе кандидата за упис.  

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). 

За тачност података из ранг-листе Академије одговорни су Руководиоци 
Одсека Ужице и Одсека Ваљево.                                                 

Члан 17. 
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 приговора. 

VII   ПРАВО НА ЖАЛБУ  

                                                             Члан 18.                                                          
Против одлуке Комисије за упис кандидат може уложити жалбу 

председнику Академије у року од 24 часа од објављивања одлуке Комисије за 
упис. 

Председник Академије одлучује о жалби кандидата у року од 24 часа од 
подношења жалбе. 

Одлука Председника Академије у поступку спровођења Конкурса је 
коначна. 

По окончању поступка по евентуалним приговорима, односно жалбама 
кандидата објављује се коначна ранг-листа са редоследом кандидата за упис у 
прву годину основних студија. 

У поступку по правним лековима из овог члана, сходно се примењују 
одредбе Закона о општем управном поступку ( „Сл.Гласник“ РС 18/2016, 
95/2018“).

VIII  УПИС НА ОСНОВУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 

                                                                Члан 19. 
       Након одлучивања по приспелим жалбама, Академија утврђује и 

објављује коначну ранг-листу свих кандидата по студијским програмима 
основних струковних студија у Одсеку Ужице и коначну ранг-листу свих 
кандидата основних струковних студија у Одсеку Ваљево са укупним бројем 
бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим Конкурсом.  

      Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата. 
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Члан 20. 
o У Одсеку Ужице, ако се кандидат који је остварио право на упис по овом 

Конкурсу не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо 
њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року 
утврђеном Конкурсом. 

o Упис у Одсеку Ваљево се врши искључиво прозивком кандидата према 
редоследу на ранг-листи како би се омогућило да студенти са бољим 
резултатима имају предност при избору студијског програма и статуса 
финансирања.  
Заказују се посебни термини за групе кандидата, почев од кандидата са 

највећим бројем поена, односно почев од врха ранг-листе. Групе, по правилу 
имају по 50 кандидата.  

Приликом прозивке сваки кандидат може да се изјасни:  
1. да уписује студијски програм основних струковних студија у статусу 

финансирања као у својој пријави за Конкурс, ако и даље постоји 
слободно такво место,  

2. да уписује други студијски програм основних струковних студија, 
односно статус финансирања, за који постоји слободно место.  

По истеку предвиђених термина заказује се сат времена касније накнадни 
термин за прозивку кандидата који се нису појавили у предвиђеном термину. 
Уколико се кандидат појави у овом термину стиче право на избор студијског 
програма основних струковних студија и статуса финансирања за преостала 
слободна места.  

                                                               Члан 21. 
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална 

документа, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената: 
1. сведочанства сва три односно четири разреда завршене средње 

школе, 
2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
3. извод из матичне књиге рођених,  
4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, односно 

испита за проверу склоности и способности. 
Кандидат у пријави, посебно назначава жељени студијски програм и 

статус финансирања: финасирање из буџета или самофинансирање.  

Члан 22. 
За полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и 

способности и за друге трошкове које има Академија у вези са спровођењем 
Конкурса, кандидати плаћају накнаду на текући-рачун Академије у износу који 
одреде надлежна тела Академије. 

Члан 23. 
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита 

за проверу склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош а 
малолетна лица ђачку књижицу средње школе и дођу у пратњи једног од 
родитеља. 



11


