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На основу чланова 97. Закона о високом образовању ( “Сл.гласник “ РС бр. 88/2017,
73/2018, 27/2018- др.закони, 67/2019, 6/2020- др.закони, 11/2021-аутентично
тумачење, 67/2021, и 67/2021- др.закон) и члана 126. став 1. тачка.15 и став 3. Статута
Високе струковне васпитачке и медицинске школе у Вршцу (дел. бр.428/22 од
25.08.2022) у даљем тексту: Висока школа), Наставно - стручно веће Школе, на
седници одржаној 07.10.2022 . године, донело

ПРАВИЛНИК
О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о полагању пријемног испита за уписа на прву годину студија (у
даљем тексту: Правилник) у Високој струковној васпитачкој и медицинској школи у
Вршцу (у даљем тексту:Висока школа) уређују се: критеријуми на основу којих се
обавља класификација и избор кандидата за упис у Високу школу, односно, услови и
организација пријемног испита и начин уписа кандидата на акредитовани студијски
програм -струковни медицинска сестра/техничар.
II УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
Члан 2.
У прву годину Високе школе на програму струковни васпитач могу се уписати лица
која имају завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и која су
положила пријемни испит или имају Државну матуру - када почне да се примењује у
Републици Србији.
У прву годину Високе школе на програму струковни медицинска сестра/техничар
могу се уписати лица која имају завршено средње образовање у четворогодишњем
трајању (сви медицински смерови, хемијско-медицинску средњу школу или
гимназију-математички смер ) и која су положила пријемни испит или имају
Државну матуру - када почне да се примењује у Републици Србији.

Кандидати који су завршили средњу школу и положили општу матуру ослобађају се
полагања пријемног испита и уместо испита вреднују им се резултати постигнути на
општој матури, према следећој формули: (П-1)x15, где је П просечна оцена добијена
на општој матури. Док надлежно Министарство не дефинише шта се сматра под
општом матуром ова правила се не примењују и сви студенти су обавезни да полажу
пријемни испит.
У прву годину струковних студија могу се уписати и страни држављани, под истим
условима, на начин и по поступку утврђеним законом и овим Правилником.
У остваривању права уписа на студијски програм Високе школе, кандидати имају
једнака права која не могу бити ограничена по основу пола, расе, брачног стања, боје
коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, социјалног или етничког порекла,
инвалидности или другом сличном основу, положају или околности.
Члан 3.
Школа расписује конкурс за упис на студије прве године најмање један месец пре
почетка школске године.
Конкурс из ст. 1. овог члана садржи: број студената за одређени студијски програм,
услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења
конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата, као
и висину школарине коју плаћају студенти.
Конкурс се објављује на огласној табли Високе школе, веб страници Високе школе,
као и у средствима јавног информисања према одлуци надлежног органа Високе
школе.
Заинтересована лица за упис у Високе школу подносе пријаву за учешће на конкурсу
са потребном траженом документацијом.
Члан 4.
Припадници српске националности из суседних земаља могу се уписати у Високу
школу под истим условима као и грађани Републике Србије. Кандидати који поседују
документа Републике Српске, бивше Републике Српске Крајине и Републике Црне
Горе конкуришу без нострификације својих докумената о завршеном предходном
нивоу школовања.
Кандидати своју националну припадност потврђују својим писаним исказом.
Суседне земље су: Република Мађарска, Румунија, Бугарска, Република Македонија,
Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и
Република Црна Гора.
Члан 5.
Држављанима Србије који су завршили средњу школу у иностранству, а немају
нострификована документа потребна за упис у првом конкурсном року, омогућиће се
да конкуришу у другом конкурсном року за упис на прву годину студија, по
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Члан 6.
Држављанин Републике Србије који је претходно школовање или део образовања
завршио у иностранству, може да се упише на студијски програм Високе школе ако
му се призна стечена страна школска, односно високошколска исправа у складу са
Законом и општим актом Високе школе и изврши ностификација стечене дипломе.
Страни држављани се могу уписати на студијски програм Високе школе под истим
условима као и држављани Републике Србије.
Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, под истим условима
као и остали уписани студенти, осим ако међународним споразумом није другачије
одређено.
Страни држављанин може да упише студијски програм ако пружи доказ о познавању
српског језика на којем се изводи настава Високе школе и ако је здравствено
осигуран.
Страни држављанин мора поднети доказ о познавању српског језика у складу са
Статутом Високе школе и овим Правилником.
Проверу знања обавља комисија коју именује директор Високе школе.
Страни држављанин и лице из става 1. овог члана може условно да се упише на
студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске, односно
високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У
случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне
исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило,
сматраће се да условни упис није ни извршен.
Кандидати – страни држављани полажу пријемни испит.
Члан 7.
Предлог о броју студената који се могу уписати у Високу школу доноси Наставностручно веће, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад.
Члан 8.
Поступак пријављивања, рангирања и упис кандидата спроводи конкурсна комисија
коју именује директор Високе школе.
Конкурсна комисија организује пријемни испит, врши преглед тестова, саставља
привремену ранг листу, даје мишљење о приговорима на привремену ранг листу,
саставља и објављује коначну ранг листу.
Пријављивање кандидата
Члан 9.
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Упис кандидата у Високу школу спроводи се на основу Конкурса.
Конкурс из става 1. овог члана садржи: број студената за одређене студијске
програме, услове за упис студената, мерила за утврђивање редоследа кандидата,
начин и време полагања пријемног испита, рок за упис примљених кандидата и
висину школарине коју плаћају студенти, као и начин и рокове за подношење жалбе
на утврђени редослед.
Поред елемената наведених у ставу 9. овог правилника, конкурс садржи рокове за
спровођење појединих радњи у првом, односно наредним конкурсним роковима
уколико у првом року није уписан број студената утврђен у складу са прописима.
Поступак уписа спроводи Комисија за упис.
Сва лица која учествују на конкурсу за упис на прву годину студија, поред попуњене
пријаве за упис, прилажу фотокопије следећих докумената и оригинале на увид:
1) Сведочанства сва четири разреда средње школе;
2) Диплому средње школе (или сертификат о положеној Државној матури када она
почне да се примењује у Републици Србији);
3) Извод из матичне књиге рођених;
4) Лекарско уверење и
5) Друге доказе одређене конкурсом
Рангирање кандидата
Члан 10.
Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег
успеха постигнутом у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном
испиту (или успеха постигнутог на Државној матури када она почне да се примењује
у Републици Србији), тако да кандидат може освојити највише 100 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим
разредима помножен са 2, тако да кандидат може стећи највише 40 бодова.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Кандидати који су завршили средњу школу и положили државну матуру ослобађају
се полагања пријемног испита и уместо испита вреднују им се резултати постигнути
на државној матури. Док надлежно Министарство не дефинише услове полагања
државне матуре ова правила се не примењују и сви студенти су обавезни да полажу
пријемни испит.
Kandidati koji su završili srednju školu i položili opštu maturu oslobađaju se polaganja
prijemnog ispita i umesto ispita vrednuju im se rezultati postignuti na opštoj maturi,
prema sledećoj formuli: (P-1)x15, gde je P prosečna ocena dobijena na opštoj maturi. Dok
nadležno Ministarstvo ne definiše šta se smatra pod opštom maturom ova pravila se ne
primenjuju i svi studenti su obavezni da polažu prijemni ispit.
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Полагање пријемног испита на васпитачком смеру
Члан 11.
Пре полагања пријемног испита на смеру за струковне васпитаче, кандидати
обавезно пролазе кроз проверу говорних, музичких, физичких способности и
склоности, као и познавања бон-тон-а .претходне провере имају елиминациони
карактер.
По положеној провери способности кандидати за васпитачки смер полажу пријемни
испит:
Предмети из којих се полаже пријемни испит су:
1) Матерњи језик и књижевност (српски, румунски и ромски) и
2) Општа информисаност.
Полагање пријемног испита на медицинском смеру
Члан 12.
За упис на смеру за струковне медицинска сестре/техничаре предмет из којег се
полаже пријемни испит је:
1) Биологија.
Члан 13.
Број бодова који кандидат може остварити на пријемном испиту је 60.
Укупан број бодова који кандидат може остварити по основу успеха у средњој школи
и резултата на пријемном испиту износи 100.
Минималан укупно постигнут број бодова кандидата који се рангирају за упис је 31
бод, а за упис за финансирање из буџета је 51 бод. Редослед – ранг листу сачињава
Комисија за упис. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих
бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија.
Члан 14.
Школа утврђује јединствену ранг листу по студијским програмима.
Члан 15.
Место кандидата на коначној ранг листи кандидата за студијски програм одређује да
ли кандидат може бити уписан у Високу школу.
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Члан 16.
Уколико два или више кандидата имају исто место на ранг листи, односно имају исти
број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на
пријемном испиту.
Члан 17.
Привремена и коначна ранг листа кандидата се објављује на огласној табли Високе
школе.
Члан 18.
На утврђени редослед кандидата на привременој ранг листи незадовољни кандидат
може поднети приговор директору Високе школе у року од 24 часа од дана истицања
ранг листе на огласној табли Високе школе.
Директор Школе поступа одмах по пријему приговора, односно истог дана, и доноси
решење.
На решење директора кандидат може уложити жалбу Савету Високе школе у року од
24 часа од дана доставе решења из ст. 2. овог члана. Савет Високе школе доноси
одлуку у даљем року од 24 часа.
Одлука Савета Школе је коначна.
Упис кандидата
Члан 19.
По истеку рока за жалбу и доношење решења по жалбама на привремену ранг листу
формира се коначна ранг листа која се објављује на огласној табли Високе школе.
На основу коначне ранг листе врши се упис кандидата у Високу школу.
На коначну ранг листу кандидати немају право жалбе.
Кандидати који су стекли право на упис уписују се у Високу школу.
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи
право на упис.
У случајевима из става 2. овог члана, уместо кандидата који не изврши упис у
предвиђеном року, позива се за упис следећи кандидат према утврђеном редоследу.
Члан 20.
Уколико се у првом конкурсном року не попуне сва места, Висока школа ће за
преостала места расписати други конкурсни рок.
Други конкурсни рок спроводи се у свему као и први конкурсни рок.
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Члан 21.
Уписом у Високу школу кандидат стиче статус студента.
Прерасподела места пријављеног броја кандидата
Члан 22.
На основу одуке Наставно-стручног већа, Висока школа може извршити
прерасподелу слободних места на конкурсу по студијским групама за упис у прву
годину студија тако што ће, у зависности од броја пријављених кандидата за
студијски програм, повећати или смањити број у односу на број утврђен конкурсом.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Измене и допуне овог Правилника могу се вршити на начин и по поступку
прописаном за његово доношење.
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу одмах по објављивању на порталу Високе школе.
Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе Правилник о полагању
прјемног испита дел.бр.71-1/10 од 13.05.2010. и Правилник о полагању пријемног
испита на смеру медицинска сестра/ техничар дел бр. 42/21 од 09.04.2021.

Председник Наставно-стручног већа
______________________________
др Еуђен Чинч
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