
На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању («Сл. гласник РС» 

број 76/2005. број 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 

99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Наставно веће Високе школе 

струковних студија за васпитаче у Шапцу на седници одржаној 8.03.2017. године донело је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 О ИЗМЕНАМА   

ПРАВИЛНИКА  

о упису студената на основне струковне студије 

Члан 1. 

У Правилнику о упусу студената на основне струковне студије на Високој школи 

струковних студија за васпитаче у Шапцу број 111-4 од 21. 02. 2012. године, број: 318/6 од 

17.5.2012. године, број 297/6 од 12.5.2014. године и број 277/4 од 18. 03. 2016. године у 

члану 2, став 2 мења се и гласи: 

 

За упис на студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач услов је завршена 

средња медицинска школа у четворогодишњем трајању свих образовних профила.  

 

Члан 2 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

Број: 159/4-1 

           Дана: 8. 03. 2017. године 

Ш а б а ц 

   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању («Сл. гласник РС» број 76/2005. број 

100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично 

тумачење и 68/2015), Наставно веће Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу на седници 

одржаној 18.03.2016. године донело је  

 

П Р А В И Л Н И К 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА  

о упису студената на основне струковне студије 

Члан 1. 

У Правилнику о упусу студената на основне струковне студије на Високој школи струковних студија за 

васпитаче у Шапцу број 111-4 од 21. 02. 2012. године, број: 318/6 од 17.5.2012. године и број 297/6 од 

12.5.2014. године у члану 2, став 1 мења се и гласи: 

 

Члан 2. 

У прву годину основних струковних студија може да се упише лице које има средње образовање у 

четворогодишњем трајању. 

За упис на студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач услов је завршена средња 

медицинска школа, образовни профили: медицинска сестра васпитачког смера, медицинска сестра 

техничар-општег смера и педијатријска сестра - техничар 

Кандидати који конкуришу за упис дужни да приликом пријаве на конкурс пруже доказе о здравственим 

способностима за савладавање специфичних захтева студијског програма. 

 

Члан 3 

У члану 5, став 1 додаје се така 4 која гласи: 

4. лекарско уверење 

 

Члан 4 

Члан 6 мења се и гласи: 

Кандидат који конкурише за упис на прву годину  основних струковних студија (струковни васпитач, 

струковни васпитач деце јасленог узраста, струковна медицинска сестра васпитач) подлеже процени 

способности-провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полаже пријемни испит. 

Успех на провери склоности и способности се вреднује. 

Пријемни испит обухвата писмени испит и то: 

• тест из српског језика  и књижевности и  

• тест из опште културе и информисаности 

Пријемни испит за упис на студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач обухвата писмени 

испит и  то: 

• тест из здравствене неге и  

• тест из опште културе и информисаности 

Пријемни испит се полаже на српском језику. 

 



Члан 5. 

Члан 7 мења се и гласи: 

Процена способности састоји се од провере говорних, музичких и физичких способности. 

 

Члан 6. 

Члан 14 мења се и гласи: 

Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит из српског језика и књижевности и из 

опште културе и информисаности. 

Кандидат за упис на студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач полаже пријемни испит из 

здравствене неге и из опште културе и информисаности. 

Тестирањем на пријемном испиту из сваког предмета кандидат може максимално да освоји 20 бодова. 

Члан 7 

Члан 41 мења се и гласи: 

Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних струковних студија, по основама и 

критеријумима из овог Правилника, имају исти број бодова, предност има онај кандидат који је постигао 

већи број бодова на пријемном испиту. 

У случају да кандидати имају исти број бодова и на пријемном испиту, предност има онај кандидат који има 

већу просечну оцену из средње школе из српског језика, а за лица која су конкурисала на студијски програм 

Струковна медицинска сестра васпитач, важи правило већег броја бодова на пријемном испиту из 

предмета Здравствена нега. 

  

Члан 8 

 

У члану 43а став 1 мења се и гласи: 

 

Кандидатима који су положили пријемни испит за одређену школску годину на академским или струковним 

студијама за образовање васпитача, наставника разредне наставе и медицинске сестре васпитаче, признаје 

се положени пријемни испит. Ови кандидати могу се уписати у прву годину студија ако Школа располаже 

слободним капацитетима. 

Члан 9 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

 

Број: 277/4 

           18. 03. 2016. године 

Ш а б а ц 

                                                

 

                                       

 

 

 

 

 



На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању («Сл. гласник РС» 
број 76/2005. број 100/2007 — аутентично тумачење, 97/2008. и 44/2010), Наставно веће 
Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу на седници одржаној 17. 05. 
2012. године донело је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА  
о упису студената на основне струковне студије 

  

Члан 1. 

У Правилнику о упусу студената на основне струковне студије на Високој школи 
струковних студија за васпитаче у Шапцу број 111-4 од 21. 02. 2012. године, члан 1 мења 
се и гласи:  

"Овим Правилником Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу (у даљем 
тексту: Школа) утврђује: 

• услове уписа на основне струковне студије, студијски програми: Струковни 
васпитачи предшколске деце, Струковни васпитач деце јасленог узраста и  
Менаџмент у образовању, култури и медијима; 

• начин уписа: расписивање конкурса, поступак пријављивања и уписа на 
студијски програм; 

• ближа мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата; 

• начин и поступак полагања испита за проверу склоности и способности, као и 
пријемног испита; 

• мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис и 

• друга питања од значаја за упис. 

Члан 2. 

У члану 2 мења се став 2 и  гласи:  

"Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме који образују струковне 
васпитаче дужни су да приликом пријаве на конкурс пруже доказе о здравственим 
способностима за савладавање специфичних захтева студијског програма." 

Члан 3. 

У члану 6 мења се став 1 и гласи:  



"Кандидат који конкурише за упис на прву годину основних струковних студија који 
школује струковне васпитаче подлеже провери склоности и способности (говорних, 
музичких и физичких) и полаже пријемни испит." 

 

Члан 4. 

У члану 14 после става 2 додаје се нови став 3 који гласи: 

"Изузетно од става 2, тестирањем на пријемном испиту за упис на студијски програм који 
школује струковне менаџере, кандидат може максимално да освоји 30 бодова на тесту из 
српског језика и књижевности а на тесту из опште културе и информисаности може да 
освоји такође 30 бодова."  

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

Правилник ће бити публикован на сајту Школе. 

 

Наставно веће 
Број: 318/6 

Датум: 17. мај 2012. године 
 

 

                                                                                                       ДИРЕКТОР 

                                                                                                 Др Светлана Карић 

 

 

 

 

Правилник је објављен 21. маја 2012. године. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању («Сл. гласник РС» 
број 76/2005. број 100/2007 — аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012. и 89/2013), 
Наставно веће Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу на седници 
одржаној 12. 05. 2014. године донело је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА  
о упису студената на основне струковне студије 

  

Члан 1. 

У Правилнику о упусу студената на основне струковне студије на Високој школи 
струковних студија за васпитаче у Шапцу број 111-4 од 21. 02. 2012. године и број: 318/6 
од 17.5.2012. године у члану 5, став 1 брише се реч "оверене". 
 

Члан 2. 

Члан 6, став 1 мења се и гласи: 

Кандидат који конкурише за упис на прву годину  основних струковних студија 
(струковни васпитач, струковни васпитач деце јасленог узраста, струковни васпитач –
менаџер) подлеже провери склоности способности (говорних, музичких и физичких) и 
полаже пријемни испит. 

 

Члан 3. 

У члану 14 после брише се став 3. 
 

Члан 4. 
 
После члана 43 додаје се нови члан 43а који гласи: 
 
Кандидатима који су положили пријемни испит за одређену школску годину на 
академским или струковним студијама за образовање васпитача, наставника разредне 
наставе, односно менаџере, признаје се положени пријемни испит. Ови кандидати могу се 
уписати у прву годину студија ако Школа располаже слободним капацитетима. 
 
На прву годину основних струковних студија студија могу се, без пријемног испита, 
уписати и лица која већ имају стечено високо образовање, студенти друге високошколске 
установе, као и лица којима је статус студента престао исписивањем са студија. 



 
Услов за  упис кандидата из става 2 је завршено високо образовање/ статус студеннта, 
односно престанак сататуса студента на студијама за васпитаче, разредне наставе или 
менаџмента. 

Члан 5. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања. 

. 

Наставно веће 
Број: 297/6 

Датум: 12. 5. 2014. године 
Шабац 

                                                                                            
 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


