
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД  
ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА  
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К О Н К У Р С   
ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  

 У ШКОЛСКУ  2020/2021 ГОДИНУ 
 
 

Први уписни рок Одсека Високе здравствене школе 
Београд, Земун, Цара Душана 254  

 

 

Одсек Висока здравствена школа уписује на акредитоване студије другог степена- струковне 
мастер студије у трајању од 2 године и остварених 120 ЕСПБ,  за школску 2020/21. годину: 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
БРОЈ 

СТУДЕНАТА 
1.  Струковни Мастер медицинска сестра   80 

2.  
Струковни Мастер санитарно - еколошки  инжењер 
– Санитарно инжењерство 

30 

3.  Струковни Mастер физиотерапеут - Терапеутска рехабилитација 45 

4.  Струковни Mастер радни терапеут  15 

УКУПНО 170 
 

УСЛОВИ: 

1.  Мастер струковне студије-Струковни мастер медицинска сестра: одговарајуће високо образовање од 
најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије- струковна медицинска сестра 

2. Мастер струковне студије-Струковни Мастер санитарно-еколошки  инжењер: одговарајуће високо 
образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије -  струковни санитарно еколошки  
инжењер  

3. Мастер струковне студије-Струковни мастер физиотерапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 
180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни физиотерапеут 

4. Мастер струковне студије-Струковни мастер радни терапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 
180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни радни терапеут 

 



  ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије је успех кандидата 
постигнут на основним струковним студијама 

 

 

- Школарина  износи  140.000,00  динара.  

- Уплата се може извршити једнократно у пуном износу или на шест рата (прва рата приликом уписа 
у износу од 40.000,00 дин, а преостали износ у пет једнаких рата: друга рата до 15. октобра 2020. 
године, трећа рата  до 15. децембра 2020. године, четврта рата до 15. фебруара 2021. године, пета рата 
до 15. априла  2021. године и шеста рата до 15. маја 2021. године). 

- Школарина за стране студенте износи 2000 EUR (у динарској противредности) и плаћа се у целости 
на дан уписа. 

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС  

-  пријава на конкурс (добија се у Школи) 

- фотокопија дипломе о завршеној Високој струковној школи или фотокопија уверења о 
дипломирању (односно уверења о усаглашеном стручном називу) 

-  фотокопија извода из матичне књиге рођених 

-  фотокопија уверења о држављанству  

- уплата  5.000,00 динара на рачун на име обраде документације и рангирања за упис на мастер 
студије. 
 
Напомена: кандидати су у обавези да оригинале докумената донесу на увид, а неоверене фотокопије 
се задржавају. Уколико кандидат одустане од даљег поступка у току конкурсног рока или након 
објављене ранг листе, не врши се повраћај новца.  
 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА  

 
Пријављивање кандидата је 1. и 2. јула 2020. године у просторијама Школе,  ул. Цара Душана 
254, Земун, у реферату за струковне мастер студије, у периоду од 9.00 до 14.00 часова. 
  
Јединствена ранг листа:  3.јула 2020.године до 12 часова. 
Улагање приговора Руководиоцу Одсека Високе здравствене школе је  3. јула 2020. године од 12 до14 
часова,  уколико учесник конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није 
утврђен на начин предвиђен Конкурсом.  Одлука Руководиоца одсека је 3. јула 2020.године у 15 
часова.  
Кандидат незадовољан одлуком Руководиоца одсека  може поднети жалбу  на одлуку Председнику 
Академије струковних студија Београд, као другостепеном органу  6. јула 2020.године   од 10  до 12 
часова. Председник Академије доноси решење  6. јула у 13  часова. 

ШКОЛАРИНА  



Коначне ранг листе: 6 јула 2020. године до 18 часова 
Упис конкурсом примљених кандидата за школску 2020/21.годину обавиће се  7., 8. и 9. јула 2020.  
године од 9 до 15 часова у просторијама Школе. 
Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише 9. јула 2020. до 15 часова, 
Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком“по редослуду непримљених кандидата 
на коначној ранг листи. 9. јула  2020.године  у учионици бр. 3 истог дана у 16 часова. 
 

Кандидати приликом уписа подносе следећа оригинална документа: 
 

- Оверену фотокопију дипломе завршених основних струковних студија (180 ЕСПБ) или 
оригинал уверења о дипломирању, односно усаглашеном стручном називу 

- Извод из матичне књиге рођених 

- Уверење о држављанству   

- Две фотографије формата 3,5x4,5 

- Оригинал уплатнице за прву рату школарине у износу од 40.000,00 динара. Уплата се  врши на 
рачун 840-1105666-45, позив на број 97 81 - S51. 

- Студенти који су дипломирали по Закону о вишој школи достављају поред оверене фотокопије 
дипло ме више школе и потврду о изједначавању стручног назива* 

 
* Заинтересовани кандидати за упис на мастер студије који су високу 
струковну/медицинску/здравствену школу завршили у иностранству потребно је до 28.6.2020.г. да 
нострификују стечену  диплому ради наставка школовања.  
 

 
 
 
 
 

 Руководилац Одсека Висока здравствена школа 
   

           Проф.др Дивна Кекуш  


