На основу члана 21. став 1. тачка 2., члана 84. став 1. и 3. и члана
119. став 6., Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
број 76/05), и одлуке Владе Републике Србије, Висока
пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу
расписује
КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. У прву годину основних струковних студија школске 2015/16.
године Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних
студија у Прокупљу - Високошколска јединица у Рековцу уписаће
укупно 41 студената на студијском програму
Воћарство и Виноградарство, од тога:
- студенти који плаћају школарину

41

Право учешћа на конкурс имају кандидати који имају стечено средње
образовање четвртог или трећег степена. Пријемни испит кандидати
са четвртим степеном средњег образовања полажу из хемије или
биологије. Кандидати који имају трећи степен средњег образовања
полажу пријемни испит из два предмета наведена за одговарајући
студијски програм.
3. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу
резултата на пријемном испиту и општег успеха у средњем
образовању. Ранг-листа се сачињава према укупном броју бодова
сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може да оствари
највише 100 бодова.
4. Под општим успехом у средњој школи подрaзумева се збир
просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са
два. По овом основу, кандидат може да оствари најмање 16, а
највише 40 бодова. Ако кандидат има стечено средње образовање у
трогодишњем трајању, општи успех у трећем разреду рачуна се у
двоструком износу. Општи успех у средњој школи рачуна се
заокруживањем на две децимале.

5. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се
од 0 до 60 бодова. Тест за пријемни испит из било ког предмета
садржи 30 питања која се вреднују са по 2 бода. Тест за пријемни
испит кандидата са трећим степеном средњег образовања састоји се
од по 15 питања из два одабрана предмета, наведена за одговарајући
студијски програм, која се такође вреднују са по 2 бода.
6. Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у
Прокупљу утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ-ЛИСТУ свих кандидата
са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима
утврђеним овим Конкурсом, како за кандидате који се финансирају
из буџета, тако и за оне који плаћају школарину. Место на
јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује
да ли кандидат може да буде уписан у прву годину студија, као и то
да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.
7. Услов за одређивање редоследа кандидата на јединственој ранглисти је полагање пријемног испита.
8. Кандидат може да буде уписан на терет буџета ако се налази на
јединственој ранг-листи за студијски програм до броја одобреног за
упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим Конкурсом, а
има најмање 51 бод.
9. Кандидат који плаћа школарину може да буде уписан уколико се
на јединственој ранг-листи за студијски програм налази до броја
одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен
овим Конкурсом, а има најмање 30 бодова.
10. Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу не
упише у предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог
кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року
предвиђеном овим Конкурсом.
11. Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу
да се школују на Високој пољопривредно- прехрамбеној школи
струковних студија у Прокупљу, под истим условима као грађани
Републике Србије.

КОНКУРСНИ РОК

ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК у Високошколској јединици у Рековцу
биће реализован према следећем распореду:
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: од 21. до 27. септембара 2015.
године у времену од 9 до 14 часова.
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: биће
објављен 28. септембра 2015. године на огласној табли и интернет
адреси Школе.
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА: 28. септембра 2015. године
у 10 часова, према распореду објављеном на огласној табли у Школи.
ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ-ЛИСТА примљених кандидата биће
објављена 28. септембра 2015. на огласној табли и интернет адреси
Школе.
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: вршиће се 28. септембра
2015. године у времену од 11 до 12 часова.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Висина школарине за студенте који се сами финансирају у
школској 2015/2016. години износи 40000 динара, за све студијске
програме, а за студенте са страним држављанством 700 долара у
динарској против вредности.
2. Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе на увид
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз Пријаву за упис из
Информатора и следеће фотокопије докумената:
- Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
- Диплому о завршеној средњој школи;
- Извод из матичне књиге рођених, и
- Уплатницу на име полагања пријемног испита.

На име полагања пријемног испита уплаћује се износ од 5000 динара,
и уплатница се прилаже уз документацију.
Уплата се врши на жиро рачун Школе: 840-799666-37.
3. Приликом полагања пријемног испита кандидати морају са собом
имати личну карту или пасош.

4. Документа потребна за упис у I годину студија:
- Оригинална документа;
- 2 обрасца ШВ-20 за школску 2015/16. год.;
- Индекс;
- 2 фотографије (величина 35 × 45 mm);
- Доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају у
износу од 40000 динара на жиро рачун Школе:
840-799666-37.
Школарину је могуће платити и у 6 месечних рата (I рата приликом
уписа - 10000 динара и 5 рата по 6000 динара).
5. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на
Конкурс се не враћају.
Сва потребна додатна обавештења за упис могу се наћи на огласној
табли Пољопривредно- ветеринарске школе, интернет адреси или
добити на телефоне:
035/8411-134,
035/8411-434, 027/324-878 (студентска служба).
e-mail: pvskolarekovac@ptt.rs
www.vpps.edu.rs

