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К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 

2021/2022. ГОДИНИ – II УПИСНИ РОК 

 

- СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ –  38 

СТУДЕНТА - САМОФИНАСИРАЊЕ 

- МАСТЕР СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР У ТРАЈАЊУ ОД 2 

ГОДИНЕ - 25 СТУДЕНТА - САМОФИНАСИРАЊЕ 

- Пријављивање кандидата: од 01.09. до 30.09.2021. године 

- Објављивање привремене ранг листе: 01.10.2021. године у 10 сати. 

- Жалбени рокови: 01.10.2021. године до 14 сати 

- Објављивање коначне ранг листе:  04.10.2021. године у 12 сати  

- Упис примљених кандидата: 05. и 06.10.2021. године од 8 до 14 сати. 

 

Студенти плаћају школарину у износу од 70.000 динара по години студија у више рата. 

Трошкови уписа у износу од 5.000 динара уплаћују се приликом уписа. 

 

Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у 

оквиру броја студената превиђених за упис датог студијског програма. 

У прву годину мастер струковних студија - Струковни мастер васпитач може се 
уписати лице које је завршило студије првог степена од најмање 180 ЕСПБ бодова, као и 
лице које је завршило основне четворогодишње студије по законома који су важили пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању. Студентима који су стекли звање 

струковни васпитач-специјалиста на студијским програмима „Струковни васпитач – 
специјалиста за рад са децом са посебним потребама“ и „Струковни васпитач - 
специјалиста за рану инклузију“ на Високој школи струковних студија за васпитаче и 
пословне информатичаре –Сирмијум, Сремска Митровица као и на специјалистичким 
студијским програмима других високих школа струковних студија за васпитаче, омогућава 
се упис у другу годину студијског програма Струковни мастер васпитач уколико су на 
специјалистичком студијском програму остварили најмање 34 ЕСПБ из предмета који су 
компатибилни са предметима програма Мастер струковни васпитач уз обавезу полагања 
диференцијалних испита. 
 

У прву годину Мастер струковних студија- Mастер струковни пословни 

информатичар може се уписати лице које је завршило трогодишњу високу струковну 
школу, профил: струковни пословни информатичар, и остварило 180 ЕСПБ бодова, а које 
је испунило све предвиђене услове. Право уписа имају  
и кандидати који су завршили основне струковне студије и остварили 180 ЕСПБ бодова на 
неком другом сродном студијском програму, уз могућност полагања разлике испита. -  

Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка 

претходних студија пријављених кандидата - општег успеха. 
 

Под општим успехом постигнутим у претходним студијама подразумева се просечна оцена 

остварена у току претходних студија заокружена на две децимале. 
  

Кандидатима који су се истакли у раду и то потврдили објављеним (теоријским или 

практичним) радовима, сваки такав рад (или активност, нпр. учешће на сипозијумима, 

излагање на скуповима за стручну јавност и сл.) може се вредновати са додатних 5 бодова. 

 

ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС 

-    Оригинална документа на увид 

Фотокопије следећих докумената: диплома о завршетку студија, извод из матичне 

књиге рођених, доказ о уплати пријаве на конкурс (2.000 дин.)           

  

Због пандемије COVID -19 датуми су подложни проме 

 


