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На основу члана 97., 98., 99. и 100. Закона о високом образовању
("Сл.гласник РС", бр. 88/2017) и члана 39. Статута Високе пољопривреднопрехрамбене
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на
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ПРАВИЛНИК
О УПИСУ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
ВИСОКЕ ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У ПРОКУПЉУ

(нацрт правилника)
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа студената на
акредитоване студијске програме Високе пољопривредно-прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу (у даљем тексту: Школа) основних струковних
студија, ближа мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис и друга
питања од значаја за упис.

Члан 2.
На одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује
Школа могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен законом,
Статутом Школе и Правилником о основним струковним студијама (у даљем
тексту: Правилник Школе).

Школа расписује

конкурс за упис на све акредитоване

студијске

програме Школе и то :
1. Ратарство и повртарство
2. Воћарство и виноградарство
3. Сточарство
4. Заштита биља
5. Прехрамбена технологија
6. Струковна Ветерина
Kонкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове
за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења
конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и
висину школарине коју плаћају студенти чије се студирање не финансира из
буџета.
Kонкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске
године.
Члан 3.
Лица из члана 2. овог Правилника може да се упише на студијски програм
ако се пријавило на конкурс и ако оствари број бодова који му обезбеђује
место на ранг листи пријављених кандидата који је у оквиру броја утврђеног за
упис на студијски програм.
Члан 4.
Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у
иностранству, може да се упише на студијски програм ако му се призна
стечена страна школска, односно високошколска исправа у складу са Законом
и посебним општим актом Школе.
Члан 5.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим
условима као и домаћи држављанин, ако пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Школе и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако
међународним споразумом државе или билатералним споразумом Школе није
другачије одређено.
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Члан 6.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се
уписати у Школу под истим условима као и држављани Републике Србије.

УСЛОВИ УПИСА У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Члан 7.
У прву годину основних струковних студија које реализује Школа може да
се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Члан 8.
Школа у складу са законом, уписује кандидате уз признавање опште,
односно стручне матуре за упис на струковне студије.
Школа утврђује критеријуме на основу којих се обавља класификација и
избор кандидата за упис на студије.
Школа сачињава ранг листу пријављених кандидата за упис на студије
првог степена на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању у
четворогодишњем трајању, успеха на матури, резултата испита за проверу
знања, и на основу успеха на националним и интернационалним такмичењима,
у складу са овим правилником.
Школа уписује под условима из ст. 1-3. овог члана и кандидате који су
завршили међународно признату матуру (International Baccalaurate Diploma
Programme и др.).
Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи
из става 3. овог члана рангиран у оквиру броја студената утврђеног у дозволи
за рад.
Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе,
лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена у оквиру
истог степена и исте врсте студија и лице коме је престао статус студента у
складу са законом, може се уписати на студије првог степена, под условима и
на начин прописан овим правилником.
Право из става 6. овог члана остварује се на лични захтев.

http://www.vpps.edu.rs
e-mail: vpps@beotel.rs

Тел: 027/324-311
324-878

Испит за проверу знања и мерила за утврђивање редоследа кандидата
на ранг листи
Члан 9.
Кандидат који конкурише на студије првог степена-основних струковних
студија полаже испит за проверу знања из једног од следећих предмета:
Хемија или Биологија.
Школа организује испит за проверу знања независно од броја пријављених
кандидата за упис у прву годину основних студија.

Члан 10.
Кандидат који има општу матуру не полаже испит за проверу знања.
Уместо испита за проверу знања кандидату се вреднују резултати опште
матуре.
Начин остваривања права кандидата из претходног става овог члана и
вредновање резултата опште матуре регулисаће се и примењивати након
доношења потребних општих аката.
Испит за проверу знања не полажу:
1. Страни држављани;
2. Кандидати који су у средњој школи освојили једно од прва три
појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство
просвете, или на међународном такмичењу из предмета Хемија или Биологија,
а признаје им се максималан број бодова из тог предмета.
Члан 11.
Испит з а проверу знања обухвата програмске садржаје који се изучавају
у средњој школи у четворогодишњем трајању из предмета Хемија и Биологија.
Испит з а проверу знања се полаже писмено, по правилу на српском
језику, односно језику на коме се реализује студијски програм.
Члан 12.
Лица са посебним потребама могу полагати испит з а проверу знања на
начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику
приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм у складу са
објективним могућностима Школе.
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Члан 13.
Школа је дужна да обезбеди тајност садржаја испита з а проверу знања
до самог почетка испита.

Члан 14.
Време полагања испит з а

проверу знања утврђује се конкурсом, а

распоред полагања објављује се на огласној табли Школе, и на званичној
интернет страници школе.

Члан 15.
Кандидат за упис на студијски програм може освојити највише 100
бодова и то по основу општег успеха постигнутог у средњој школи и на основу
резултата постигнутог на испиту з а проверу знања.
Члан 16.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних
оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу
кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој
школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Члан 17.
На испиту з а проверу знања кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидат је дужан да полаже испит за проверу знања да би био рангиран
на ранг листи.

Ранг листа

Члан 18.
Редослед кандидата за упис у I годину основних струковних студија на
ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту, с тим да кандидат
може стећи укупно највише 100 бодова.
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Школа саставља ранг листу пријављених кандидата који су полагали испит з а
проверу знања, која чини јединствену ранг листу Школе. За тачност података
из ранг листе Школе одговоран је Директор.
Школа објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата на
огласној табли и на званичној интернет страници Школе у року који је утврђен
конкурсом.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног
конкурсом, регуларност испита з а проверу знања или своје место на ранг
листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе у Школи.
Приговор се подноси Комисији за упис кандидата Школе, на чији предлог
Директор доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема
приговора.

Школа утврђује ранг листу пријављених кандидата која чини јединствену
ранг листу Школе и објављује је на огласној табли и на званичној интернет
страници Школе у року који је утврђен конкурсом.
Члан 19.
Право уписа у I годину основних струковних студија стиче кандидат који
је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис.
Члан 20.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се
финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам
финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од
укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис
кандидата.
Члан 21.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико освоји
најмање 51 бод и налази се на јединственој ранг листи до броја утврђеног за
упис кандидата на терет буџета.

Члан 22.
Кандидат

се

може

уписати

у

статусу

самофинансирајућег

студента

уколико освоји најмање 30 бодова и налази се на јединственој ранг листи до
броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.
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Члан 23.
Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних
струковних

студија,

по

основама

и

критеријумима

утврђеним

овим

Правилником, имају исти број бодова, предност има онај кандидат који је
постигао већи број бодова на испиту з а проверу знања.
У случају да кандидати имају исти број бодова на испиту з а проверу
знања, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену из средње
школе из предмета који полаже: Хемија или Биологија.
Члан 24.
Прва два дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право
уписа у статусу буџетског студента. Примљени кандидати који се не упишу у
року одређеном за упис кандидата на терет буџета, сматраће се да су одустали
и не могу се касније уписати на терет буџета.
Трећег дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право
уписа у статусу буџетског студента померањем ранг листе, у случају да
кандидати из става 1. овог члана нису дошли на упис.
У случају да је остао непопуњен број за упис на терет буџета, четвртог
дана уписног рока извршиће се прозивка преосталих кандидата на коначној
ранг листи који су стекли право уписа у статусу буџетског студента, ради уписа.
Право уписа имају они кандидати који су присутни на прозивци.
Наредна два дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право
уписа у статусу самофинансирајућег студента.

Члан 25.
Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних
струковних студија, а нису приступили испиту з а проверу знања или су на
основу члана 29. став 2. овог Правилника удаљени са полагања испит з а
проверу знања, немају право на упис.
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Поступак полагања испита за проверу знања и рангирања кандидата

Члан 26.
Поступак полагања пријемног испита и рангирања кандидата у Школи
спроводи Комисија за упис кандидата, коју на предлог Директора именује
Наставно веће Школе. Председник Комисије је Помоћник директора.

Члан 27.
Комисија за упис кандидата:
1.

Организује полагање испита з а проверу знања;

2.

Припрема испитна питања непосредно пре полагања испита за

проверу знања;
3.

Саставља ранг листе пријављених кандидата, и

4.

Подноси извештај Наставном већу Школе о резултатима конкурса за

упис.
Члан 28.
Дежурна лица на испиту з а проверу знања и Комисију за преглед и
оцену пријемног испита, на предлог Помоћникa директора, именује Наставно
веће Школе. Њиховим радом руководи Помоћник директора.

Члан 29.
Дежурно лице на испиту з а проверу знања обавезно је да:
1.

Пре

идентификацију

поделе
(важеће

испитних
личне

питања,
карте

или

на

основу

пасоша),

докумената
утврди

за

идентитет

кандидата;
2.
Упозори кандидате да искључе своје мобилне телефоне, да у току
трајања пријемног испита није дозвољено напуштање просторије, комуникација
са другим кандидатима, преписивање, коришћење унапред припремљених
материјала, електронских помагала и слично;
3.

Прочита детаљно упутство за рад и да одговори на сва питања

кандидата пре почетка полагања испита.
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Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред
на испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале
за испит з а проверу знања, и електронска помагала и да га удаљи са испита.

Члан 30.
Комисија за преглед и оцену испита з а проверу знања преузима испитне
задатке од Комисије за упис кандидата и врши њихов преглед и оцену у складу
са овим Правилником.
По завршеном раду Комисија је дужна да целокупни материјал достави
председнику Комисије за упис кандидата.

УПИС СТУДЕНАТА ПРВОГ СТЕПЕНА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА И ЛИЦА КОЈА
ИМАЈУ СТЕЧЕНО ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Члан 31.
На

основне

преношењем

струковне

ЕСПБ

бодова

студије
са

првог

може

се

степена

вршити

упис

струковних

кандидата

студија

друге

високошколске установе, као и између различитих студијских програма у
оквиру истог степена и врсте студија под условом:
1. Да је кандидат савладао део истог или сродног студијског програма;
2. Да је кандидат поднео писани захтев за упис у наредну школску
годину најкасније до истека другог конкурсног рока за упис (септембарског);
3. Да је уз захтев из тачке 2. кандидат поднео и захтев за признавање
испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је
уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.
О испуњености услова за упис, Директор Школе на предлог стручне
комисије, коју именује Наставно веће Школе, доноси решење у којем наводи
испите и друге извршене студијске обавезе које се признају, обавезе у наставку
студија и стечени статус студента.
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Члан 32.
Студент из става 1, члана 31. може остварити право на упис ако Школа
има просторне и друге услове и ако укупан број студената за ту годину студија
није попуњен.
Студент из става 1, члана 31. може се уписати у статусу буџетског
студента ако је пружио доказ о престанку статуса буџетског студента на другој
високошколској установи, ако је у претходној школској години остварио
најмање 48 ЕСПБ бодова и ако је остварио право на упис у оквиру броја
студената који се финансирају из буџета на години за коју му је одобрен упис.
Студент

из

става

1,

члана

31.

може

се

уписати

у

статусу

самофинансирајућег студента ако је остварио најмање 37 ЕСПБ бодова и ако је
остварио право на упис у оквиру броја самофинансирајућих студената на
години за коју му је одобрен упис.

УПИС ЛИЦА КОМЕ ЈЕ ПРЕСТАО СТАТУС СТУДЕНТА

Члан 33.
Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента
под условом:
1. Да Школа има просторне и друге услове за омогућавање наставка
студирања,
2. Да се студент упише на студијски програм који се реализује у време
поновног стицања статуса студента.
У решењу Директора Школе о одобравању поновног стицања статуса
студента утврђују се испити и извршене друге обавезе које се студенту
признају и обавезе студента у наставку студија.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за
његово доношење.
http://www.vpps.edu.rs
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Усвајањем овог правилника престаје да важи Правилник о основним
струковним студијама Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних
студија у Прокупљу бр. 916/2 од 20.05.2010. године.

Члан 35.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
званичној интернет страници Школе.

Нацрт правилника
сачинила комисија:
1. Др Јелица Живић
2. Др Виолета Ракић
3. Славица Шуковић
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