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На основу члана 82 став 1 и члана 85 Закона о високом образовању (« Сл. гласник РС, 
број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење и 97/2008.) и члана 147 Статута Високе школе 
струковних студија за васпитаче у Шапцу, Наставно веће Школе на седници одржаној 
31.03.2009. године усвојило је следећи 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ 

ПРОГРАМЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

 

I. ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА 

Члан 1 

Овим Правилником се утврђују услови и мерила за упис студената на акредитоване 
студијске програме Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, другог степена 
студија – специјалистичких струковних студија, мерила за утврђивање редоследа кандидата 
за упис и друга питања од значаја за упис. 

 

 

II. УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

Члан 2 

Упис студија другог степена које реализује Школа врши се у складу са Статутом 
Школе, овим Правилником и условима дефинисаним конкурсом за упис на одговарајући 
студијски програм. 

 

Конкурс за упис на други степен студија 

Члан 3 

Наставно веће Школе доноси одлуку о упису на други степен студија и расписује 
конкурс у року утврђеном Законом о високом образовању. 
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Јавни конкурс садржи: 

број места за упис студената на 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;  

 рокове уписа и исправе које се прилажу уз пријаву. 

 

Студије другог степена могу се започети у зимском или летњем семестру. 

Члан 4 

Услови потребни за упис кандидата на студијске програме другог степена су: 

Завршено високо образовање у трајању од најмање три године, односно високо 
образовање које вреди најмање 180 ЕСПБ бодова са стручним називом струковни 
васпитач/васпитач, односно занимањем васпитача у области друштвено-хуманистичких 
наука; 

Специјалистичке струковне студије може да упише и лице које је завршило студије по 
прописима пре доношења Закона о високом образовању-смер предшколског васпитања и 
образовања или смер разредне наставе, под условом да је та диплома најмање еквивалентна 
дипломи основних струкових студија са најмање 180 ЕСПБ бодова, што доказује решењем о 
признатој еквиваленцији. 

 
 
Критеријуми и поступци избора кандидата 

Члан 5 

 Право уписа на студије другог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран 
у оквиру броја студената превиђених за упис датог студијског програма. 

Ранг листа кандидата приликом уписа одређује се на основу успешности завршетка 
претходних студија пријављених кандидата: општег успеха и успеха из одговарајућих 
стручних предмета. 

Под општим успехом постигнутим у претходним студијама подразумева се просечна 
оцена остварена у току претходних студија заокружена на две децимале. 

Под оценом из одговарајућег стручног предмета подразумева се просечна оцена 
постигнута из предмета који су услов за упис. 

Наставно веће доноси одлуку о томе, који се предмети вреднују као услов за упис на 
студијски програм.   

Кандидатима који су се истакли у васпитно-образовном раду са предшколском децом 
и то потврдили објављеним (теоријским или практичним) радовима, сваки такав рад (или 
активност, нпр. учешће на сипозијумима, излагање на скуповима за стручну јавност и сл.) 
може се вредновати са додатних 5 бодова. 
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Члан 6 

Пријаве на конкурс и испуњеност услова кандидата за упис на специјалистичке 
струковне студије разматра комисија за упис на специјалистичке струковне студије, коју 
именује Наставно веће, на предлог директора. 

Члан 7 

О пријављеним кандидатима сачињава се ранг листа. 

Кандидат има право приговора на одлуку о упису на студије другог степена у року од 
24 сата од дана објављивања одлуке. 

Кандидат подноси приговор директору, путем Комисије за упис. 

Директор доноси коначну одлуку по поднетом приговору у року од 72 сата од 
достављања приговора. 

 

Документација  потребна за упис на други степен студија 

Члан 8 

Кандидати који стекну право на упис на студије другог степена подносе: 

 извод из матичне књиге рођених, 

 оверену фотопопију дипломе или уверење о заваршеном високом образовању, 

 оверену фотокопију уверења о положеним испитима, 

 две идентичне фотогрфије формата 4х6 цм, 

 фотокопију (не мора да буде оверена) личне карте и 

 доказ о уплати школарине.  

   

  

 

III. ПРЕЛАЗАК НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА СА 
ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

 

Кандидати који су завршили академске студије у трогодишњем тајању 

Члан 9 

Кандидати који су завршили академске студије у трогодишњем трајању траженог 
обрзовног профила могу се уписати на специјалистичке струковне студије. 
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Кандидати који су завршили четворогодишње академске студије  

Члан 10 

Кандидати који су завршили академске студије у четворогодишњем трајању траженог 
образовног профила могу се уписати на специјалистичке струковне студије. 

Члан 11 

Кандидати који су завршили основне студије и започели или завршили студије другог 
степена на другој високошколској установи или на другом студијском програму, могу се 
уписати на специјалситичке струковне студије, на основу одлуке Комисије за упис коју 
образује директор.  

Захтев из става 1 овог члана кандидат подноси Комисији за упис, путем Студентске 
службе.  

Комисија за упис је дужна да у року од 7 дана од дана пријема захтева изврши 
вредновање започетог или завршеног студијског програма и одреди обим признавања ЕСПБ 
бодова стечених на другој високошколској установи или другом студијском програму.  

Уз захтев за прелаз, односно упис студент прилаже оригиналне документе који се 
захтевају конкурсом за упис студената, индекс и оверени препис оцена положених испита, 
наставни програм претходних студија, као и потврду да је исписан са претходних студија. 

Прелаз је могуће одобрити искључиво пре почетка школске године, с тим да је број 
студената који прелазе ограничен капацитетом Школе.  

Испити положени на високошколској установи признају се под условима утврђеним 
овим правилником.  

Ако Комисија за упис захтев реши позитивно и одобри упис на дати студијски 
програм, уз услов који обухвата обавезу полагања додатних испита, кандидату ће број ЕСПБ 
бодова које оствари полагањем додатних испита, бити додат укупној вредности ЕСПБ бодова 
које оствари током студија другог степена. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Школе. 

 

                                   ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНОГ ВЕЋА 

      Мр Живан Лукић     

 

Правилник је објављен на огласној табли 8. априла 2009. године. 

                                      Секретар 

                                      Ана Пејић  


