
На основу члана 46. и 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 
88/17), и Одлуке Владе Републике Србије, Висока пољопривредно-прехрамбена школа 

струковних студија у Прокупљу расписује 
КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ДРУГИ УПИСНИ РОК 

 

Право на упис имају сви кандидати који су завршили средње образовање 
у трајању од три односно четири године. 

 
1. У прву годину основних струковних студија школске 2018/19. године, у другом уписном 

року, Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу 
уписаће укупно 115 студената, од тога: 

- 97 студената који се финансирају из буџета и 
- 20 студента који плаћају школарину, 

на следећим студијским програмима: 

1.  ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО    
  - студенти чије се образовање финансира из буџета  15 
  - студенти који плаћају школарину  4 

2.  РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО    
  - студенти чије се образовање финансира из буџета  15 
  - студенти који плаћају школарину  2 

3.  ЗАШТИТА БИЉА    
    
  - студенти који плаћају школарину 6 

4.  СТОЧАРСТВО   
  - студенти чије се образовање финансира из буџета 12 
  - студенти који плаћају школарину 2 

5.  ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА    
  - студенти чије се образовање финансира из буџета 35 
  - студенти који плаћају школарину 4 
  6.    СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА 

          - студенти чије се образовање финансира из буџета 18 
          - студенти који плаћају школарину 2 
 

 
 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 03. до 20. септембра 2018. год., и то: 

Пријављивање кандидата од 03. до 05. септембра 2018. године. 

Распоред полагања пријемног испита биће објављен 13. септембра 2018. године на 

огласној табли и интернет адреси Школе. 

Полагање испита за проверу знања обавиће се 14. септембра 2018. год., према 
распореду објављеном у Школи. 

Јединствена ранг-листа биће објављена 15. септембра 2018.године. 

Упис примљених кандидата вршиће се од 17. до 20. септембра 2018. године, 

увремену од 9 до 14 часова. 

Школа ће примити и кандидате који су полагали пријемни испит из истог предмета на 
некој другој одговарајућој високошколској установи уз Потврду о положеном испиту за 



проверу знања у тој установи. Комисија за пријем признаје број бодова освојених на тим 
установама и на основу њих врши рангирање до попуне слободних места. 

Сва потребна додатна обавештења за упис могу се наћи на огласној табли 
Школе, интернет адреси www.vpps.edu.rs 

или добити на телефон 027/324-878 


