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АКАДЕМИЈА СТРУКОЦНИХ СТУДИЈА Ш АБАЦ 

РАСПИСУЈЕ

К О М К У Р С
ЈЛ  УП И С СТУДЕНА7 А У  Г1Р0У Г О Д Н Н У  О СН О ВН И Х С Т РУ КО ВН И Х  С Т УД И ЈА  Ш К О Д С К Е

2021/2022. ГОДИНЕ У
ТРГ.ЋЕМ  УП И С Н О М  РО КУ

V школсага) 2021/2022: годимм у грсИсм уиисном року ОДСЕК ЗА ПОЉОШД1ВРЕДНО ИОСЛОВНЕ 
СТУДШ Е И ТУРИЗАМ упнс|с НЛ САМО<РМ11А11СИРАЉ1. укупно 109 сђдеиата на 5 стлдијскп  ̂
нрограма основнл\ с гр> ковешл студија;

Ред.
бр.

Назнв студнјско! 
и|)01 рами

Акрсдм гонам број 
сгуденпта

(-.ЈоПодма места

буџст сачгоф.
I. Е>мо гсхио.л)! 1! Ј:е 40 / 22
2. Мсвацмснт 50 / 25
3. Туризам 50 / т
4. Заштита биљд 40 / П
5. Заштнта жмиогме 

средние
40 / 21

Укупнр 220 / 105
У кумш! сдободнм х 
места

108

НАНОМЕНА: ОдС&к иршн улнс ма буџетско фннансиран-с. ч ск.ишч са афпр.мативним мерама: студенте са 
инII;I.!: 1 : : 11 с Iо<!-1 студента, стлдепта ромске нацпоналноси-1 студентл. [ржав.Ј>иннна !\шуи.тике Србије који је 
тазршир/да ерсдњу шкоау у мностранству- 1 с гудеггга.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За упнС _< прву гОдину основиих струковкн* студија на свим студнјским програмима .мо!> да јјсонкурншч 
каЕпи.дати који имцју среднтС обЈзатовањс > четворородишн>ем или : јјој одлшн.см грфашу и подожсн пријемнн
ИСЈТИ ! .



П РО ВЕРА  ЈН АЊ А (П РИ ЈЕМ Н И  ИСШ1Т)
С'ви канлилати којн конкуришу за упис на прву голину основних струковних стулија на свим стулијским 
програмима полажу пријемни испит.
Пријемии испит за све студијске програме полаже се из једног ол два понуђена прелмета, по избору кандилаза
и то:

1. Биологија или Хемнја Ја студијекс програме: Заштига биља, Заштита животне средиие, и 
Виотехнологија (еа два модула:Ратарство н повргарс гво и Зоотехника);

2. Појмови из економије и мснаџмента или Виологија за студијске програме Турнзам и Менаџменг (са 
трн модула: Агроменаџмент. Предулетшшггво и Хотелијерство и ресторатерство).
Пријемни испит се полаже на српском језику.

Кандндат који је приступио полагињу пријемног нспита може корнсити само сопстено знање и прибор за 
писање. Каидидату није дозвољено коришћење унапред прнпремљеннх материјала. прсписивање. употреба 
мобилног гелефона и других недозвољеннх средстава.
Указико се кандидат служи недозвољеним начином иолагања. илн ремети ред на пријемном испиту дежурно 
лице је овлашћено да м\ одузме припрсмљене ма геријале ча пријемни испит п да га удаљи са пријемног 
испита.

М ЕРИ Л А  ЗА УТВРЂ И ВА Њ Е РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА .
Утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програмс врши ее на основу следећих мерила:

1. Општег успеха постнгнутог у средњој школи и
2. Постш мутог разултата на пријемном испиту.

Пзбор кандидата нрши се према збиру бодова који се остваре на основу уепеха у средњем образовању п
постигнутих резултата ма пријемном испиту .
Општи успех > средњем образовам>у В|зеднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим 
разреди.ма помножи еа два По овом основу кандидат може стеђи најмање 12 бодови. а највише 40 бодова. 
Општи успех у средњој школи рачуна ее заокруживањем на две децммале.
Резул гат који кандидат постигне на пријемном испиту оисњује се: од 0 ло 60 бодова.
Канлндатнма којн су као ученици трећег и чстврто! разреда средње школе освојили једно од прва три
поједииачна мсста на реиублнчком гакмичењу које организује Мшшсгарство иросвеге или на Међународиом 
такмичењу из предмета који се полаже ма пријемпом испиту. признаје се да су постигли максималан број 
бодовп нз 101 предмета.

НАЧИП ИЗБОРА КАИДИДАТА
Избор кандидата обавља се на осмову: рсзултата постнгнутог на прнјемиом иешпу н оиштег успеха нз 
срсдњег образовања, а на основу ЈЕД И П С ТВГ.Н Е РА Н Г Л И С ТЕ за сваки стулијски програм, која се 
сачињава премаукупном броју бодова сваког кандидага иоу гврђеним мерилима.
Канлидаг може освојити највшпе 100бодова.

За упис на студије утврђујс се прелиминарна ЈЕД И Н С 1 ВЕН А  РАН Г ЛИСТА за студенте којн се 
фшгансирају из буцета и оне који шшћају школарину.
Услов за рангирање кандидата на ЈЕД И Н С Т ВЕН О Ј РА Н Г ЛИСТИ |е подагањс пријемног испита.
Место иа ЈЕД И Н С ТВГ.Н О Ј РА Н Г ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују ла ли кандидат може 
би гн уписан у прву годмну студија, као и да ди ће бити финансирам из буџета или ће плоћати школарину. 
Капдидат може бнти уписан па терег буџега ако се налази на једннственој ранг дисти до броја одобреног за 
умнс кандидата на терет буџета. који јс одређен конкурсом. а има више од 51 бод.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи на.зази до броја 
одобреног за упнс канлндата који плаћају грошкове студирања, који је одобрен конкурсом. и има најмање 30 
бодова.
При избору кандидата узимају сеу обзир само докази који су иоднети \ року предвиђеном за пријављнвање на 
конкурс.
Ако кандндати којп су се пријавилн за упнс у прву годину основни.ч струковних сгудија, ггмају исти број 
бодона. предност имаоиај кандидат који је постж ао већи брсј бодова на прнјсмном испиту .
V случају да каггдидагн имају исти број бодова и на пријемном исииту. предност има онај кандндат који има 
већу просечну оцену из средње школе.
На утврђенн редослед нз Привремснс ранглисте кандидат може поднети прнговор Комисији за упнсу року од 
24 часа од дана објављивања 11ривремене ранг листс.
Комисија за упнс оддучује ио прггговору кандидата у року од 24 часа од дана подношења.
Против одлуке Комиснје за упис кандидат може уложиги председнику Академнје у року од 24 часа од 
објављивања одлуке Комисије за упие,
11рсдседник Академије одлучује о жалбн кандидата у року од 24 часа од времсна подношења жалбе.



ллука прелседника Академнјеу поступку спровођења конкурсаје коначна.
о окончању иоступка по евентуалним приговорнма, олносно жалбама кандидата објављује се коначна ранг 

листа са редоследом кандндата та упис у прву годину основни.ч студнја.

Након одлучивања по приспелим приговори.ча, >тврђ\је се п објавњује КО Н АЧН А  РА Н Г ЛИ СТА свих 
кандидата са укупннм бројем бодова стеченим по свим критермјумима угврђеним овнм конкурсом.

Коначна ранглистаје основ за упис кандндата.

Ако сс канднлат који је остварно нраво на унис по конкурсу не упнше у иредвнђеном року, Академнја 
Не уместо њета унисати с.тедсће! кандидата, према релоследу на коначиаој ранг лнстн , у року 
у гврђеном овом конкурсу.

К О Н КУ РС Н И  РО КО ВИ
Кандидати за упис у прву годину студија. нриликом полношења прнјаве за упмс, опрсдељује се за ст>дијски 
нрограч који жеди да студира.

Канлплагп нрилнком прнјаве за упис иодносе на > вид ОРИЈ И11АЛНА ДОКУМР.11ТА. а уз прмјавни лист 
подносе ФО  ГОКОПИЈЕ следећих докумената:

• пријавни лист,

• извод из матичне књигс рођеннх (оригинал)

• уверење о држављанству (орш инал)
• оригинале нлн оверене фотоконије стечеиих диплома на претходним ннвоима студија и додатка 

днпломе или > верења о положеиим испнтима и иотврде о средњој оцеки на оеновиим сту дијама,

Канлилат својим потпнсом на пријавном листу потврђуједа прихвата правила конк>рнсања на мастер 
студије. као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.

• доказ о уплати накнадс пријемног испита у висини од З.ОШ) динара (накнада се >плаћује на тек>ђи 
рачун број 840-2116666-41. позив на број 0201

Кандндатн се прилнком прнјаве внреде.т.ују за један од студијских про1 рама.
Ја свакн сгуднјски програм пранн се једннствена раш лнста.

Кандидат својим потписом на пријавном дисту потврђује та прихвата правила конкурисања на основне 
студије, као н услове уписа уколико буде остварио право на > иис.

ОИШ  I I I  УСЛ О ВИ  КО Н КУРС А : За упис у прву годинуосновних струковних студнја на свнм студнјским 
програмнма мог> да конк>риш> кандидати којн имају средње образовање у четворогодишњем илн 
трогодишњсм грајаљу и положен пријемни испит

Догађај 
Мријанлшвање кандидага

Нрнјемпн иснит
Објан.инвање резултата 
конк> реа (I)ре.тимннарне 
раш листе)

Дагум
16,17,18, 20 н 21. септембар 
2021.

22. септембар 2021.

23. сепгембар 2021.

Вре.ме 

9:00 до 14:00 часова 

од 9:00 часова

до 14 :00 часова

Објав.вивање коначне раш 
лнсге
Упнс прнм.венмх каидн.тага

24. сеитембар 2021.

25., 27. н 28. септембар 
2021.

12:00 часова 

од 9:00 до 14:00 часова

Кандндат на прнјемнн всшп доноси докумеш Ја идевтфнканију: важећу личну карту или 
пасош.
Канднлат чнјн ндеититет није утврђен не може полагати пријемни нспит



Упис стлленат на оеновл афнрмашвивх мсра
Па основу афирматнвних мера Министарства просвете. науке н технолошко! развоја Републике Србије 
Академија је у обавези да у оквиру укунног броја студената за упис на герет Буџета упише одређен број 
студената којп су припадници следеђих група: лица Ромске националностм, лица са инвалидитето.м н лица 
држављани Републикс Србијеса завршеним ередњошколским образовањем у иносфанству.
Квотх студената за наведене кагегорије одређ\јс Министарство просвете. науке и тсхиолошког развоја 
Реиублике Србије посебном одлуком пре расписивања конкурса.

Упис прппадннка сриске вавиова.тпе мањине 
Припадници српске нациоиа.1ие мањине из суседних земад.а и држављани Републике Србијс расељени са 
гернторије АП Косово и Метохија упнсују се на висоошколске установе \ Републици Србији под истим 
условима као и други држављани Републнке Србије.
Наведене категорије лица уписују сс и школуј\ у Рспублици Србијн у складу са Умутством за спровођење 
тјелшчког конкурса за упис студената у прву годину студија Минисгарства просвете. науке и технолошког 
развоја Републике Србије.
Приликом пријављивања на конкурс потребно је да кандидати предају и рошење Мшшстарсгва о 
нострификацијн страних средњошколских нсправа или потврду о томс да је заночет процес носфификацџје. 
Јавна нспрана о завршеној средњој шко.ти етечена у Републиии Сриској не подлеже посзупку признавања. сем 
уколико се не радн о завршеном програму ИБ мат\ре или некој другој страној средњој школи коју с\ 
тавршили у иностранству или у Републици Српској. Ови кандидати приликом пријаве на конк\ рс. норед

проиисане док> ментацнје подносс н изјаву у писаној форми да су прнмадници српске националне мањине. 
Суседне земље су: Република Мађарска. Република Румунија, Наролна Република Бугарска. Македоинја. 
Република Албанија. Босна и Хсрцеговина. Република Словеннја. Републнка Хрватска и Црна I ора.
Упнс припадника српске националнс мањине врши се прсма упутству Министарства проснеге, науке и 
технолошког развоја.

Упнс домаћнх држављана којн су средњу школу пшршнлн \ пнострансшу
Домаћи држављанин који је у школској 2020/2021. годнни средњу школу завршио > иностранству, односно 
којн је страну срсдњошколску нсправу стекао завршавањем акредитованог програма > средњој ш к о јш  у 
Републици Србији. школују се под истим условнма као н оста.ш држављани Републнке Србије. ако им се 
призиа стечена страна школска исправа.
Држављани Републике Србије који с> диплому средње школе стекли у нностранству нмајч право уписа > 
складу са Одлуком Мииистарства просвете, науке и технолошког развоја Репу блике Србије.
Држав.'нинн Републике Србнје који с> завршили средњу школу у нноегранству (закључно са четвртим 
разрсдом срсдње школе). а немају нострификована сведочансмва потребна заупис у ирвом уписном рок>. мог> 
да конкуришу > другом угшсном рок> за упис у мрву годину основних сзудија. по претходно нзвршеној 
носфификацијн сведочанстава стечених у иностранству.
Ако сс на основу докумстације кандидата којн је днплому срсдње школе стекао > иносгранс гв> и поднео 
приликом пријаве на конкурс за уиис. не може утврдити број бодова на основу успеха \ срсдњој школн 
завршеној > ииостранству, комисија за упис учврђује број бодова кандндата на основу поднете док> ментације 
и додатних доступних иодатака о одређеној средњој школи.
У случају да захтев за прнзнаван.е будс одбијен или ако иризнавање стране јавне нсправе не даје нраво на 
> пис студијског програма на који се лиие ггријавило, сматраће се да условни упис није извршен.
Дстаљи о упнеу ових капдидата ће бнти истакнути након објављивања Упутства за спрово1)ење конкурса из 
Министарства просвете, науке и тсхнолошког развоја.

Унис страних студената
С фани држављанин \1оже да се упншс на студијски прог рам под истим условима као н ломаћм држављаннн, 
ако нострифнкује стсчену страну школску исправу у сгстаду са Законом и другнм прописима.
(. трани држављанин плаћа школирмну у току целог школовања. осич ако међународним споразумом није 
другачије одређено. Кандидат - страми држављанин, приликом пријављивања на коикурс. порсд осталих 
докумената подноси и решење Мннистарства о нострнфикацијн исправа о тавршеној средњој школи или 
потврду о томе да је започет постулак нострификација.
I (рилико.м угшса, кандидат страпи држављанин је дужан да поднесе доказе:

- да је здравствсно осигуран за школску годину у коју се уписује,
- да влада српскнм јсзиком. што доказујс уверењем овлашћене комиснје.



Лтрани државл>анин може уеловно ла ес упише на сту лнјски програм \ случају када поступак та пришавање 
фане школске. олносно внсокошколске исправе није завршен пре рока за подношење иријаве та упнс. У 

'случају да лачтев за признавање буде одбијен или ако признавање иносфане

Јавне исправе не даје право на упнс студијског програма, сматраће се да условни упис ннје ни извршеи. 
Школарина за студенте сфанце износи 600.00 ЕУР.

> иис кандндата са положеннм нрнјемннм нспнтом надругнм внсокошколскнм установама
Кандидатнма којн су положили иријемни испт ча одрсђсну школску годину (2020/2021.) на основним 
студијама нз једног од предмета који су прсдвнђенн на пријемном исгипу за наведени студнјски програм. а 
нису стекли сгатус студента на другој високошколској устаиови. можс сс \ зависности од броја уписаннх 
студената на одређеном студијском програм\. у исгом уписном року након завршеног усиса кандидата са 
коначне ранг листе уписати на студијски програм којн се реализује на Дкалсмији уз признавање подоженог 
пријемног нспита.
Овм кандидати могу се упнсати у прву годшсу студија у статусу самофинансирајућег студеита ако Одсск 
располаже слоболним капапнтетима.
Приликом пријаве за упис. кандидати из става I. овог члаиа су дужни ла. поред осталих док\ мената која се 
захтевају за умис, доставе потврду високошколске установе на којој су полагали пријемии испит о поЛаганл 
пријемног исмита сс посгсп ссјтом успеху.
 ̂пис к.шдидата ис стака I осгварује се иа личсси захтев, након запршсног уписа ка1слндага са коиачне раш 

листе.
Комисија за уиис лоиоси решење којим одлучујс о могућностн упнса каидидата из стаиа I иа основне студије. 
Касшидати си етава I се уписују на преостала слободна места са упис, \ прод>женим уписним роковима иакон 
што се заврши упис кандидата који су полагади пријемни испит.

Канднда с кијн је осгварссо нраио на уссис, нодноси.
1. свсдочанства свнх разрсда завршснс средње спколс-орссс спсалн
2. днплома о завршеној средњој школн -орш инал
3. спвод нз књнге рођснссх (оригннал) нлн очнгана лнчна карта
4. два обрасца ШВ-20;
5. двс фозос рафн јс формати 3,5.\4,5 нм;
6. доказ о уплати накнадс-уннсннне у иносспс од 3.5Ш) лннара иа нме грошкова униса: (нндскс, Ш В  

20, диевннк праксе, шта.М1сани ушкними и ирактикумн, нздасва публикована на нспсрнст адресн 
Академије, ннформатор, обрасцн за остирнвањс права у току студија, массрнјал са реалнзацијз 
прсднспитннх актнвности, магернјал за актнвности Стуленгског нарламента, матернјал за 
пројскте студенага, трошконм учешћа студенати на студенгскнм маннфестацнјама - нлаћају 
свн;

7. доказ о унлатн школарнне са самофинанснрајуће студенге: внснна школарннс за студенте којсс 
нлаћају школарссну нзносн 72.000 дннара на свим студијскнм програмнма и плаћа ссу рата\са 10 
рага, (прна рага прнлс!ко\| уписа у нзносу од 20.000 лннара а осталих 9 јелнакнх мссечних 
рата најкасннје ло 1. ју.са 2022. голннс).

Н. > пнснмна II школарнна се плаћа на гекући рачун број 840-2116666-41, нозвв на број 0201

Напомспа:
Академија струковних студија Шабаи задржава ираво да исмени и допуни тскст Конкурса као и Оппгте 
олрелбе за упис иа стулије. Све евентуалне исправке Конкурса биће објашвене па итернст страницн 
Дкадемије и Одсека за пољонривредно-поеловне студије и ту ризам.


