
Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу 

Правилник о мастер студијама 1 

На основу члана 102, став 12 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017. и 

27/2018-др.закон), члана 176, став 4, тачка 11 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у 

Шапцу, Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници 

одржаној 27. 6. 2018. године, донело је:  

 

 

ПРАВИЛНИК O 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА  

О МАСТЕР СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА 

 

Члан 1 

У Правилнику о мастер струковним студијама у Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу 

број 212/5 од 31.3.2015. године у члану 15 број “50” замењује се бројем “110”. 

Члан 2 

Члан 16 мења се и гласи:  

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије за 

васпитаче (деце јасленог или предшколског узраста), са стечених најмање 180 ЕСПБ бодова. 

На мастер струковне студије може се уписати и лицe: 

• којe je завршилo основне академске студије за васпитаче и учитеље, психолози и педагози, са 

стечених најмање 180 ЕСПБ,  

• које је завршило студије првог степена од најмање 180 ЕСПБ бодова (други образовни профили),  

• које је завршило основне четворогодишње студије по законома који су важили пре ступања на 

снагу Закона о високом образовању. 

Члан 3 

У члану 17 речи “30 дана” замењују се речима “четири месеца”.  

Члан 4 

У члану 18 ставови 1 и 2 мењају се и гласе: 

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм Струковни мастер васпитач 

су просечна оцена на завршеном претходном нивоу студија (заокружена на две децимале), дужина 

студирања, резултати постигнути на пријемном испиту уколико се организује пријемни испит. 

Предност приликом уписа имају кандидати са већим бројем освојених бодова (ако се организује 

пријемни испит), односно, вишом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у 

случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у краћем року 

завршио претходни ниво студија. 

Члан 5 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на сајту Школе. 

 

Број: 480/2 

                                                                          Дана: 27.6.2018. године 
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