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 На програм мастер струковниx студија, који траје две школске године за остварење 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати 
кандидати који су у претходном студирању остварили најмање 180 ЕСПБ бодова, односно који су завршили: 

- основне струковне студије, 
- вишу школу, под условом да је извршено усаглашавање дипломе ради стицања дипломе основних струковних студија. 

 Редослед кандидата и стицање права на упис на мастер струковне студије утврђује се на основу следећих критеријума, 
сагласно Правилнику о мастер струковним студијама: 

o Просечна оцена на завршеним основним струковним студијама, одн. студијама првог степена (максимално 10 
бодова), 

o Уколико је кандидат за упис на мастер студије завршио основне студије на Високој школи струковних студија 
Ужице у Ужицу додаје се 2 (два) бода, 

o Уколико је кандидат за упис на мастер студије завршио основне студије из исте стручне области као што је 
мастер студијски програм који уписује додаје се 1 (један) бод, 

o Уколико је кандидат за упис на мастер студије завршио основне студије из следљивог студијског програма  
(1. Инжењерство заштите животне средине и 2. Технолошко инжењерство – модул Еколошко инжењерство)  као 
што је мастер студијски програм који уписује додаје се 1 (један) бод и 

o Уколико је кандидат за упис на мастер студије на основим студијама из исте стручне области или из следљивог 
студијског прогама као што је мастер студијски програм који уписује проглашен најбољим студентом додаје се 1 
(један) бод. 

 Уколико два или више кандидата имају исти број бодoва предност има кандидат са већом просечном оценом у току 
основних студија. 
 Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру одобреног броја за упис мастер студијског програма одређен 
Уверењем о акредитацији студијског програма струковних мастер студија. 
 

o  Пријављивање кандидата за упис: 17., 18., 24., 25. и 26. јуна 2019. године од 08 до 15 часова 
o  Објављивање привремене ранг листе 03.07.2019. године у 12 часова. 
o  Право приговора на ранг листу 04.07.2019. године до 12 часова. 
o  Објављивање коначне ранг листе  05.07. 2019. године у 14 часова. 
o  Упис примљених кандидата обавиће се 11.07.2019. године од 8 до 15 часова. 

 
 Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, Школа ће уписати другог 
кандидата према редоследу на коначној ранг листи. 
 
 Потребна документа за пријављивање: 

- Пријава на прописаном обрасцу, 
- Оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним студијама, 
- Оверена фотокопија додатка дипломе о завршеним основним студијама, 
- Извод из књиге рођених, 
- Уверење о држављанству. 
 
Школарина износи 84.000,00 динара и може се  платити у ратама и то: прва рата приликом уписа у износу од 
7.000,00 динара + 11 једнаких месечних рата у износу од 7.000,00 дин (остале месечне рате почев од 01. 11. 2019. 
године), уплатницама у пошти или банци одн. чековима или путем административне забране. 
 
Приликом уписа студент плаћа 6.000,00 динара на име уписнине 
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