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На основу Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских 
програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за 
високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2015/2016. 
години (Сл. Гласник РС бр. 48/2015 од 02. јуна 2015.) и  Стручног упутства за спровођење уписа 
у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским 
установама чији је оснивач Република Србија за школску 2015/2016. годину (Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије,  број 612-00-748/2015-06 од 08.06.2015.), 
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија, објављује: 

 

К О Н К У Р С 
 

ЗА УПИС КАНДИДАТА НА ОСНОВНЕ  СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 
2015/2016. ГОДИНЕ 

 
 
У прву годину основних струковних студија школске 2015/2016 г. Школа уписује укупно 45 
(четрдесетпет) студената на студијске програме према следећој табели: 

 

Студијски програм Студенти који се 
финансирају из буџета 

Студенти који плаћају 
школарину 

1. Графички дизајн 10 5 

2. Дизајн ентеријера 10 5 

3. Ликовна култура 10 5 

укупно: 30 15 

 
Уколико се за упис на основне студије пријаве кандидати који желе да се упишу у оквиру 
програма афирмативне мере уписа који иницира Министарство просвете РС (лица са 
инвалидитетом, припадници ромске националности).  
Школа ће за такве кандидате одвојити 1 буџетско место. 
 
Документа потребна за ове кандидате наведена су у даљем тексту, у делу Подношење 
докумената, као и у Стручном упутству за спровођење уписа у прву годину основних и 
интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за 
школску 2015/2016. годину (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије,  
број 612-00-748/2015-06 од 08.06.2015.) 

Број: 262 
Датум: 19. 06. 2015.г 
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УСЛОВИ ЗА УПИС 

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат ако има:   
- средње  образовање  у четворогодишњем трајању,  
- положен  испит за проверу склоности и способности (према структури датој у првој 

табели).  

РАНГ ЛИСТЕ 
Листа пријављених кандидата сачињава се посебно за сваки студијски програм.  
Школа утврђује Јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стечених по 
свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, како за кандидате који се финансирају из 
буџета, тако и за оне који плаћају школарину.  
Кандидат који се поред студијског програма на који конкурише пријавио и на остале студијске 
програме као алтернативне, биће рангиран и на листама тих студијских програма уколико буде 
рангиран испод квоте одобрене за упис на студијском програму на који конкурише.  
Кандидати, који су положили  испит за проверу склоности и способности, а пријављени су за 
упис у оквиру програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом и припадника ромске 
националне мањине рангирају се на посебним ранг листама. 
Одобрен број студената за упис на студијски програм мора бити у оквиру квоте одобрене 
акредитацијом за сваки студијски програм. 
На ранг листи сваког студијског програма у оквиру квоте за упис прво се рангирају кандидати 
којима је тај студијски програм био основна жеља, па тек онда кандидати којима је тај 
студијски програм алтернативна  жеља и то без обзира на укупно остварен број бодова. То 
значи да је приоритет при рангирању исказана прва жеља која је назначена у евиденционом 
броју сваког кандидата као скраћеница назива студијског програма. 

Кандидат по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом може укупно освојити највише 
100 бодова. 
За основне струковне  студије редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се 
на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на испиту за 
проверу склоности и способности. 
Oпшти успех у средњој школи утврђује се на основу збира средњих оцена сваког разреда које 
су уписане у сведочанства о завршеним разредима средње школе, на основу чега кандидат 
може стећи најмање 8, а највише 20 бодова  што чини збир средњих оцена сваког разреда.   
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.  
Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту оцењује се од 14 до 80 бодова,  и то на 
следећи начин:  

1. Цртање (мртва природа) - 20 бодова 
2. Сликање (мртва природа) - 20 бодова 
3. Тест опште информисаности и историје уметности - 10 бодова 
4. Визуелно обликовање - 30 бодова 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Јединственој ранг листи није утврђен 
на начин предвиђен Конкурсом, може уложити приговор директору Школе у року од 3 дана од 
дана објављивања Јединствене ранг листе. Директор доноси решење по приговору у року од 24 
часа дана од дана подношења приговора. 
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ЖАЛБА САВЕТУ 
 
Кандидат који је незадовољан решењем директора, у року од 24 часа од дана пријема, може 
изјавити жалбу Савету.  
Савет доноси одлуку у року од 48 часова од дана пријема жалбе кандидата. Одлука Савета је 
коначна.  
Након одлучивања о приспелим жалбама, Школа утврђује и објављује Коначну ранг листу свих 
кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим 
Конкурсом. Редни број кандидата на Коначној ранг листи одређује да ли је кандидат стекао 
услов за упис у прву годину основних  струковних студија и то да ли ће бити финансиран из 
буџета или ће плаћати школарину. 
 
Услов за упис на терет буџета за основне струковне студије: остваренo најмање 50 бодова и 
место кандидата на коначној ранг листи у оквиру одобрене квоте за упис на терет буџета. 
Услов  за  упис  самофинансирајућих  студената  на  основне  струковне  студије:  остварено 
најмање 30 бодова и место кандидата на коначној ранг листи у оквиру одобрене квоте за упис 
самофинансирајућих студената. 
 
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеним овим конкурсом, 
Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на Коначној ранг листи, у 
року утврђеном овим Конкурсом. 
 
КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 
Школа ће упис студената oбавити у два конкурсна рока, јунском и септембарском. 
 
Јунски конкурсни рок спроводиће се следећом динамиком: 
 
Пријављивање кандидата 22. 23. 24. и 25. јуна од 10-14 часова 

Полагање пријемног испита 26. 27. и 28. јуна  

Објављивање јединствене ранг листе 30. јуна 2015.г. у 10 часова 

Објављивање коначне ранг листе 09. јула 2015.г. у 13 часова 

Упис примљених кандидата 10. јула од  9 -15 часова 

 
У првом конкурсном року пријављивање кандидата и упис обавиће се у згради Школе у Панте 
Срећковића бр.2.  На тој локацији одржаће се и испит за проверу склоности и способности. 
Школа ће огласити други конкурсни рок до 15. јула 2015., а по потреби ће бити расписан и 
трећи конкурсни рок за упис на основне струковне студије. 
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УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПРЕТХОДНО 
ШКОЛОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

 
Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству, уписују се на студије под 
истим условима као и држављани Републике Србије. 
Уз пријаву на упис ови кандидати подносе на увид оригинално решење о нострификацији 
школских сведочанства и дипломе средњoшколске установе. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 
 
У току пријављивања на конкурс кандидати подносе фотокопије следећих докумената (са 
оригиналима на увид, фотокопије не морају бити оверене): 

1. Пријаву на конкурс- добија се у Школи 
2. Диплому средње школе  
3. Сведочанства средње школе  
4. Извод из матичне књиге рођених  
5. Уверење о држављанству 
6. Оригинални примерак уплатнице (доказ о уплати накнаде за полагања испита за проверу 

сколности и способности у износу од 5.500,00 динара на жиро рачун бр: 840-1865666-30, 
шифра плаћања 189, позив на број: 32022)  

Поред свих наведених докумената, лица са инвалидидетом (која се пријављују на упис по 
програму афирмативне мере уписа) треба да доставе и један од следећих докумената: 

- Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,  
- Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ или  
- Мишљење интерресорне комисије 

 

Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на 
додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата 
од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци (детаљније у 
Стручном упутству) 
Поред сведочанстава, дипломе, извода из књиге рођених и уплатнице, припадници ромске 
националне мањине (који се пријављују на упис по програму афирмативне мере уписа) треба 
да доставе и: 

- изјаву у писаној форми о припадности ромској националности; 
- препоруку Националног савета ромске националне мањине и  
- потврду Центра за социјални рад о лошем материјалном стању породице.  

Формуларе за ову сврху, као и детаљније информације о програму афирмативне мере уписа, 
кандидати могу преузети из Стручног упутства. 
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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

 
Висина школарине за студенте држављане РС (за самофинансирајуће студенте) за једну 
годину студијског програма основних струковних  студија, односно 60 ЕСПБ бодова износи 
95.000,00 динара.  
Школарина се може платити у једној рати: целокупан износ школарине при упису школске 
године; у две једнаке рате (прва рата  при упису зимског семестра и  друга рата при упису 
летњег семестра) или   у осам  месечних рата. 
Начин плаћања школарине од стране студента регулише се при упису студијског програма  
Изјавом о начину уплате школарине. 
 
Висина школарине за студенте стране држављане за једну годину студијског програма 
основних струковних студија, односно 60 ЕСПБ  износи 1.500 USD.  
Уплата се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. 
 
Сва ближа обавештења у вези спровођења конкурса за упис биће доступна на огласној табли 
Школе, интернет страници  или путем телефона. 
 
Школа задржава право измене текста Конкурса на основу одлука које донесе Конференција 
академија струковних студија (КАССС), надлежно Министарство или Влада РС. Све евентуалне 
измене Конкурса биће објављене на огласној табли и интернет страни Школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДИРЕКТОР 
 
 мр Мартин Ердеш 
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