
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ 

(ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И ПЛАЋАЊE ОБАВЕЗА) 
- школска 2021/2022.  - 

 
Свесни економске и социјалне ситуације у којој се налазе студенти и њихове 

породице, а која је изазвана пандемијом COVID-19, на почетку нове школске 2021/2022. 
године, а на препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Академија 
струковних студија, Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче предузео 
је мере за ублажавање штетних економско-социјалних последица проузрокованих 
епидемијом заразне болести COVID-19 у Србији и примену одговарајућих мера у циљу 
заштите здравља студената, наставника и осталих запослених на овој високошколској 
установи. 

 
У том смислу предузете су следеће мере:  
 

1. Упис студената у прву годину мастер струковних студија, по већ расписаном конкурсу, 
завршиће се по конкурсним терминима 22. и 23. октобра 2021. године. 

Нов уписни рок на мастер струковне студије организоваће се од 25. до 30. октобра 2021. 
године (пријављивање и упис студената) а завршава се уписом 30.10.2021. године. 

2. Упис у наредне године студија обавиће се до 15. октобра 2021. године. 
 

3. Настава за студенте друге и треће године ОСС студија, настава за студенте уз рад и за 
студенте мастер струковних студија организоваће се према усвојеном распореду. 
Распоред ће се прилагођавати према епидемилошкој ситуацији у Републици Србији.   
 

4. Студентима основних и мастер струковних студија којима је остао само завршни, 
односно мастер рад, рок за плаћање преноса бодова које носи завршни или мастер рад 
може да се продужи најкасније до издавања уверења о дипломирању. Ово се односи 
само на оне студенте који уписују други пут или наредни пут завршну годину студија 
(студент у првој поновљеној години студија не плаћа школарину за пренет завршни рад 
ако је то већ једном уплатио). 
 

5. Начин плаћања школарине утврђен је одлуком о висини школарине за школску 
2021/2022. годину са предвиђеним бројем рата за плаћање школарине. Школарина се 
може платити у 12 месечних рата на лични захтев, закључно са 30. септембром 2022. 
године. Студенти који су дипломирали плаћају школарину до издавања уверења о 
дипломирању. 
 

6. Трошкови наставе за студенте уз рад (запослени студенти) плаћају се најкасније до 
30.12.2021 године, за јесењи семестар. 



 
7. Студенти основних струковних студија који намеравају да се упишу на мастер струковне 

студије у октобру, предају завршни рад за одбрану до 12. октобра а одбрана завршних 
радова ће се организовати до 20. октобра 2021. године.   

 
8. Студент подноси доказе о уплати школарине и других накнада у вези студирања у 

папирној верзији, односно ако накнаде плаћа електронски обавезан је да достави извод 
из банке.  
 

9. За сваки захтев за издавање података из евиденције која се води, студент је дужан да 
достави молбу која се може преузети на сајту Одсека.  
 

10. Студенти мастер струковних студија којима је остао само завршни мастер рад на дан 
30.9.2021. године могу предати мастер рад до 18. октобра 2021. године без уписа школске 
2021/2022. године. Одбрана мастер радова организоваће се у невембру 2021. године.  
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