
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Академија васпитачко-медицинских струковних студија 
Број:01-288/20-1 
Датум:08.06.2020.године 
Крушевац 
 
 
На основу уверење о акредитацији бр.612-00-00127/9/2018-03 од 08.07.2019. 
године и члана 56. став 1. тачка 19. Статута Академије васпитачко-медицинских 
струковних студија бр.01-591/19 од 29.11.2019. године, председник Академије 
васпитачко-медицинских струковних студија др Зорица Дуковић, расписује: 
 
 

К О Н К У Р С 
 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - 
ДРУГИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ 

 
 
Академија васпитачко-медицинских струковних студија уписује у прву годину  
мастер струковних студија у Одсеку Ћуприја укупно 75 самофинансирјућих 
студената на студијском програму: 
 
 
- Струковни мастер медицинска сестра  
 
Школарина за студенте износи 80.000,00 динара. 
 
У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице са завршеним 
првим нивоом основних струковних студија студијских програма Струковна 
медицинска сестра (180 ЕСПБ) и Струковна медицинска сестра бабица (180 
ЕСПБ).  
Сви кандидати полажу пријемни испит из предмета Здравствена нега. 
Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер струковне студије су 
просечна оцена постигнута на првом нивоу основних струковних студија и резултат 
постигнут на пријемном испиту. 
Под просечном оценом постигнутом на првом нивоу основних струковних студија 
подразумева се просечна оцена наведена у дипломи о завршеним основним 
струковним студијама, помножена са 4. 
По овом основу кандидат може имати највише 40 бодова. 
Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се са 60 бодова. 
 
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 24.06. до 10.07.2020. године  
 
- ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: Радним данима од 24. јуна до 29. јуна 2020. 
године од 9 до 15 сати. 
Списак пријављених кандидата објављује се 30. јуна. 
 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 01. јула 2020. године у 10 сати. 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ: 02. јула до 10 сати.  
Увид у тест и подношење приговора: 3. јула од 8 до 10 сати. 
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула у 10.00 сати. 
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије 6.јула од 08.00 до10.00 
 



ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА 
УПИС : 06. јула у 15 сати. 
 
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08.,09. и 10.07.2020. године. године од 9 до 15 
сати. 
 
 
 

                                                                    
      
 
 


