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УПИС 2017/2018
УСЛОВИ УПИСА
УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
КАЛЕНДАР УПИСА
ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
УПИС ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ШКОЛЕ
УСЛОВИ УПИСА
У прву годину основних струковних студија, школске 2017/2018. године на акредитоване
студијске програме, Школа ће уписати укупно 319 студента.
ОПШТИ УСЛОВИ
УСЛОВИ УПИСА
Кандидати за упис у школу полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ по наставном програму из
средње школе из:
•
•
•
•
•

Тест из информатике за студијски програм. Информационе технологије
Тест из хемије или биологије за студијске програме: Здравствена нега,
Фармација и Заштита животне средине
Тест из економије или информатике за студијски програм Економија
Тест из куварства, биологије или економије за студијски програм
Гастрономија
Тест из хемије, информатике или економије за студијски програм
Инжењерски менаџмент

На студијски програм Здравствена нега може се уписати лице са завршеном
средњом медицинском школом. Кандидати из радног односа, запослени на радним
местима медицинских сестара-техничара у дому здравља или болници могу конкурисати у
статусу самофинансирајућих студената.
На остале студијске програме могу се уписати лица са стеченим средњим
образовањем. Кандидати из радног односа могу конкурисати за упис у статусу самофинансирајућих студената.
Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи.
Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату
постигнутом на класификационом испиту и према општем успеху постигнутом у средњој

школи, а на основу РАНГ ЛИСТЕ која се сачињава према укупном броју бодова сваког
кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из
свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може
стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Резултат који кандидат постигне на квалификационом испиту оцењује се од 0 до 60
бодова.
Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија утврђује
ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПОСЕБНО, за
кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину, односно сами
финансирају своје студије. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих
бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће
бити финансиран из буџета или ће плаћати студије.
Кандидат може бити 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 за Високу медицинску и пословно-технолошку школу
струковних студија, и има више од 51 бод.
Кандидат који плаћа студије може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи за
студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који се сами финансирају,
који је одређен овим Конкурсом за Високу медицинску и пословно-технолошку школу
струковних студија, и има више од 30 бодова.
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
јединственој ранг листи.
Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита понесу са собом личну
карту или пасош.
Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи за
студијски програм није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор
директору Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија, према
Календару уписа.
Директор доноси одлуку о приговору према Календару уписа.
На решење директора може се уложити жалба Савету Школе према Календару
уписа.
Савет решава по жалби према Календару уписа.
УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин.

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому
о звршеном средњем образовању.
Приликом уписа, кандидати су дужни да Школи поднесу нострификована документа и
следеће доказе:
•

да су здравствено осигурани,

•

да владају српским језиком, што се доказује уверењем овлшћене инстутуције.
КАЛЕНДАР УПИСА

ТЕРМИНИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21.06.2017.-06.07.2017.године.
Припремна настава

21. и 22. јуна од
900 до 1200

Пријављивање кандидата

21., 22. и 23. јуна
од 800 до 1400

Полагање пријемног испита
- 10 часова тест из информатике
- 12 часова осали тестови

27. јуна 2017.
- у 1000
- у 1200

Објављивање прелиминарне ранг листе

28. јуна
у 1200

Подношење приговора директору Школе
на редослед кандидата на јединственој ранг листи

28. – 29. јуна
до 900

Доношење одлуке по приговору

30. јуна
до 9,00

Подношење жалбе Савету Школе
на решење директора Школе

30. јуна
од 9,00 до 1000

Решавање по жалби

3. јула
у 1000

Објављивање коначне ранг листе

3. јула
у 1200

Упис примљених кандидата

04. 05. и 06. јула
од 800 до 1400

Уколико се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у
предвиђеном року, Школа ће уместо њега уписати другог кандидата, према редоследу на
коначној ранг листи и то 06. јула у 10,00 часова.

Прозивање кандидата према редоследу на коначној ранг листи обавиће се 06. јула
од 9,45 до 10,00 часова.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 01.09 - 20.09.2017. године.
Уколико се у првом уписном року не упише одобрени број студената Школа ће
организовати и ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК, који ће бити објављен до 10.07.2017. године.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС за упис
у прву годину основних струковних студија школске 2017/2018. године
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА,
а уз пријаву (која се добија у Школи) предају ФОТОКОПИЈЕ ових докумената, и то:
•
•
•
•
•

сведочанства сва четири (три) разреда завршене средње школе,
диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и
извод из матичне књиге рођених.
Уз наведена документа кандидати подносе и доказ о уплати накнаде за пријемни
испит и припремну наставу 3.000,00 динара
фотокопију здравствене књижице

Уплата накнаде за полагање пријемног испита врши се на адресу:
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Шабац, Хајдук Вељкова бр. 10
Рачун број: бр. 840-929666-74 позив на број: 97 61-742321 УЈП Шабац.
Кандидати су дужни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или
пасош.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ ПРИЛИКОМ УПИСА у прву годину основних
струковних студија школске 2017/2018. године
Кандидати КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС подносе:
1. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА
• сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
• диплома о положеном завршном, односно матурском испиту и

•
2.
3.
4.
5.

извод из матичне књиге рођених.
ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 (купују се у Школи)
ИНДЕКС (купује се у Школи)
ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 4,5 x 3,5 цм
ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА
ФИНАНСИРАЈУ
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

•

за студијске програме Заштита животне средине, Инжењерски менаџмент и
Економија износ од 66.000,00 динара, са могућношћу плаћања у ратама (6.000,00
динара на дан уписа а остало у 10 рата по 6.000,00 динара, према уговору о
школарини)
за студијске програме Гастрономија и Информационе технологије износ од
72.000,00 динара, са могућношћу плаћања у ратама (7.000,00 динара на дан уписа а
остало у 10 рата по 6.500,00 динара, према уговору о школарини)
за студијске програме Здравствена нега и Фармација износ од 78.000,00 динара, са
могућношћу плаћања у ратама (8.000,00 динара на дан уписа а остало у 10 рата по
7.000,00 динара, према уговору о школарини)
упис прве године (индекс, ШВ обрасци, осигурање) 2.000,00 динара на жиро-рачун
школе 840-929666-74 модел 97 позив на број 61-742321

•
•
•

СТУДЕНТЕ

КОЈИ

СЕ

САМИ

ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Студент студија првог степена друге високошколске установе, као и лице које има стечено
више или високо образовање на студијама првог степена може се уписати у Школу, без
полагања пријемног испита, искључиво у статусу студента који сам плаћа школавање.
Уз захтев студент подноси оригинал уверења о положеним испитима. Испити положени на
другим високошколским установама признају се уколико одговарају студијском програму
на који се студент уписије.
Захтеви за упис у Школу, по основу преласка са других високошколских установа, подносе
се до 20. септембра 2017. године, у студентској служби.
УПИС ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ШКОЛЕ
Студенти који су дипломирали по наставном плану и програму Више школе могу се
обратити са захтевом за признавања испита у складу са Правилником о усклађивању
назива стечених према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању.
Дипломирани студенти уписују се на диференцијални програм и полажу разлику испита, у
зависности од наставног плана и програма по коме су дипломирали.
Настава у оба семестра ће бити реализована викендом, према распореду који ће бити
накнадно објављен.
Студентима који дипломирају на акредитованом студијском програму може се издати нова
диплома само ако се раније издата диплома огласи неважећом.

Уз захтев за упис дипломирани студенти подносе фотокопију раније издате дипломе и
уверење о положеним испитима.
Захтеви, са наведеним документима, подносе се од 01. септембра до 20. октобра 2017.
године, у студентској служби од 9-13 часова.

