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Одсек Висока здравствена школа школске 2020/2021. године уписује на студије првог степена-основне 
струковне студије 78 студената на следеће студијске програме: 
 

  
Студијски програм 

бр. студ. 
на 

буџету 

бр. студ. 
који плаћа 
школарину 

укупан 
број 

студената 
1. Струковна медицинска сестра-бабица - 9 9 
2. Струковни санитарно- еколошки инжењер - 9 9 
3. Струковни радни терапеут - 18 18 
4. Струковни нутрициониста дијететичар - 6 6 
5. Струковна медицинска сестра-васпитач - 12 12 
6. Струковни зубни протетичар - 24 24 

Укупно: - 78 78 
 
У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње 
образовање, по студијским програмима: 
 
1. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија 
2. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању 
3. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању 
4. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању 
5. Струковна медицинска сестра-васпитач: средња медицинска школа и гимназија 
6. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању 
 
Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут 
у средњем образовању и резултат на пријемном испиту, и то: 
 

1. Пријемни испит се полаже из предмета Здравствена нега по плану и програму средње 
медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинске сестра-бабица и 
Струковна медицинска сестра-васпитач. 

2. Пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске 
школе, за следеће студијске програме: Струковни санитарно-еколошки инжењер, 
Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар и Струковни зубни 
протетичар. 



 
Накнада трошкова за обраду документације и  пријемни испит износи 6000,00 динара. Напомена: 
Уколико кандидат одустане од даљег рангирања односно не приступи полагању пријемног испита, не 
врши се повраћај уплаћених средстава. 
 
Школарина за студенте који плаћају школарину износи 86.000,00 динара, а за Струковне зубне 
протетичаре 129.000,00 
 
Школарина за студенте странце износи 1500 EUR (у динарској противвредности). 
 
Правила и поступак утврђени су одлуком Конференције директора Високих школа. 
 
 
Други конкурсни рок: 
 
Пријављивање кандидата на Конкурс вршиће се 01. и 02. септембра  2020. године од 9 до 14 часова у 
просторијама Школе. 
 
Документа потребна за пријаву на конкурс: 

1. пријава на конкурс (добија се у школи) 
2. диплома средње школе 
3. четири сведочанства средње школе 
4. извод из матичне књиге рођених 
5. уверење о држављанству  
6. уплата 6000,00 на рачун 840-1105666-45, позив на број: 97 81-S51  

 
Напомена: Обавезно донети оригинале докумената на увид, а фотокопије докумената се задржавају у 
Школи. Фотокопије докумената не морају бити оверене. 
 
Списак пријављених кандидата: објављује се 02. септембра 2020. године до 18 часова 
Полагање пријемног испита: 03. септембра 2020. године 
Јединствена ранг листа: 04. септембра  2020. године до 12 часова 
 
Увид у тест и улагање приговора Руководиоцу Одсека (уколико учесник Конкурса сматра да редослед 
кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом) је 07. септембра 
2020. године од 9 до 11 часова. Одлука Руководиоца одсека је  07. септембра 2020. године од 12 до 13 
часова.  
 
Кандидат незадовољан одлуком Руководиоца Одсека може поднети жалбу Председнику Академије 
струковних студија Београд, као другостепеном органу  07. септембра 2020. године од 13 до 15 часова. 
Председник Академије доноси решење  07. септембра 2020. године у 16 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
Коначне ранг листе: 08. септембра 2020. године до 12 часова 



Упис конкурсом примљених кандидата у прву годину студија на Основне струковне студије за 
школску 2020/2021 годину обавиће се 09. и 10. септембра 2020. године од 9 до 14 сати у просторијама 
Школе.  

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише до 10. септембра 2020. до 14 
часова, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата „прозивком“ по редоследу непримљених 
кандидата на Коначној ранг листи 10. септембра 2020. године  у 15 часова у амфитеатру Школе. 

 

Кандидати који стекну право на упис подносе: 

1. Оригинал документа:  

- диплома средње школе, 
- сва четири сведочанства средње школе, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- уверење о држављанству 
 

2. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм  

3. Фотокопија личне карте 

4. Доказ о уплати прве рате школарине за студенте који се сами финансирају 

5. ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Школи на дан уписа, код представника 
студената 

Динамика плаћања школарине: 

прва рата: приликом уписа у износу од 35.000,00 динара, а за Струковне зубне протетичаре 54.000,00 
динара. 
друга рата до 15. новембра 2020. године у износу од 17.000, а за Струковне зубне протетичаре 
25.000,00 динара 
трећа рата до  15. фебруара 2021. године у износу од 17.000, а за Струковне зубне протетичаре 
25.000,00 динара  
четврта рата до  15. априла  2021. године у износу од 17.000, а за Струковне зубне протетичаре 
25.000,00 динара   

 

Школарина за студенте страног држављанства износи 1500 EUR (у динарској противредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа. 

Индекс и ШВ образац се добијају у Школи и попуњавају се искључиво ћирилицом и плавом 
хемијском оловком. 

 
 
 

Руководилац Одсека Висока здравствена школа 
   

                                                Проф. др сци. мед. Дивна Кекуш         


