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            На основу члана 2, ст. 2, т. 8 Одлуке Покрајинске владе Аутономне Покрајине 

Војводине о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних 

струковних студија који се финансирају из буџета АПВ у високим школама струковних 

студија чији је оснивач АПВ у школској 2017/2018. години број 612-16/2016 од 25.05.2016. 

године и члана 51. Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача и 

тренера у Суботици, а у складу са Дозволом за рад издатом од стране Покрајинског 

секретаријата за науку, технолошки развој и високо образовање АПВ из Новог Сада бр. 114-

022-543/2012-01 од 06.11.2012., Решењем о допуни дозволе за рад бр.114-022-279/2014-03 

од 08.04.2014., Решењем о допуни дозволе за рад бр. 106-022-347/2014-01 од 09.05.2014., 

Дозволом за рад број 114-022-578/2014-01 од 07.07.2014. и Решењем о допуни дозволе за 

рад број 114-022-424/2015-03 од 30.06.2015. објављујем 
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1. За упис у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 

2017/2018. години у првом конкурсном року има 250 слободних места на 

акредитованим студијским програмима према следећој табели: 
 

 

Студијски програм 

Број слободних места за 

упис 

 

Пријемни испит 
Буџет Самофина-         

нсирање 
Укупно 

Струковни васпитач деце 

предшколског узраста 
АКРЕДИТОВАН 2007., КАПК бр. 612-00-

1099/2006-04 oд 30.04.2007. и поновно 

АКРЕДИТОВАН 2012., КАПК бр. 612-00-

00152/2012-04 од 08.06.2012. 

60 
 

(на срп. и 

мађ. јез.) 

50 
 

(на срп. и мађ. 

језику) 

110 
 

- провера говорних, музичких 

и физичких способности; 
- тест из матерњег језика; 
- тест из опште културе (и 

информисаности). 

Tренер у спорту 
АКРЕДИТОВАН 2010., КАПК, бр. 612-00-

2206/2009-04 од 17.09.2010.и поновно 

АКРЕДИТОВАН 2015., КАПК бр. 612-00-

02277/2014-04 од 03.04. 2015. 

10 

(на срп. 

jезику) 

50 

(на срп. 

jезику) 

60 

(на срп. 

jезику) 

- тестирање базичних 

моторичких способности; 
- провера практичног 

техничког знања из 

одређеног спорта; 
- тест опште културе из 

области спорта;    

Струковни нутрициониста - 

дијететичар 
АКРЕДИТОВАН 2013., КАПК бр. 612-00-

00257/2012-04 oд 27.12.2013. 

0 
 

(на срп. 

jезику) 

24 
 

(на срп. 

језику) 

24 
 

(на срп.  

језику) 

-  тест из биологије и хемије 

 

Струковна медицинска сестра 
АКРЕДИТОВАН 2015., КАПК, бр. 612-00-

01035/2014-04 од 19.06.2015. 

0 

 
(на срп. 

jeзику) 

56 

 
(на срп. 

језику) 

56 

 
(на срп.  

језику) 

-  тест из биологије 

 

УКУПНО: 70 180 250  

 
 
НАПОМЕНА: Настава на мађарском језику реализује се само из одређених предмета: Књижевност 

за децу, Култура говора, Методика развоја говора, Драмска радионица, Технологија образовања и 

Дидактички материјали.  

 

На осталим предметима, настава се одвија на српском језику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. За упис у прву годину студијских програма специјалистичких струковних студија 

школске 2017/2018. године у првом конкурсном року има 60 слободних места на 

акредитованим студијским програмима према следећој табели: 
 

 

Студијски програм 

Број слободних места  

за упис 

 

Пријемни испит 

 Буџет Самофина-                

нсирање 
Укупно  

Специјалиста струковни васпитач -  
за рад са децом са посебним потребама 
АКРЕДИТОВАН 2009.,КАПК бр. 612-00-

1099/2007-04 од 27.03.2009. и поновно 

АКРЕДИТОВАН 2014. КАПК бр. 612-00-

001067/2013-04 од 23.05.2014.   

Нема 25 
 

(на срп. 

језику) 

25 
 

(на срп. 

језику) 

 

Специјалиста струковни васпитач -  

за физичко васпитање 
АКРЕДИТОВАН 2009.,КАПК бр. 612-00-

1099/2007-04 од 27.03.2009. и поновно 

АКРЕДИТОВАН  2014., КАПК бр. 612-00-

001066/2013-04 од 23.05.2014. 

Нема 20 
 

(на срп. 

језику) 

20 
 

(на срп. 

језику) 

Пријемног испита нема, а 

рангирање се врши према 

оствареној просечној оцени на 

основним студијама 

Специјалиста струковни васпитач  -  

за ликовно васпитање 
АКРЕДИТОВАН 2009., КАПК бр. 612-00-

1099/2007-04 од 27.03.2009.и поновно 

АКРЕДИТОВАН 2014., КАПК бр. 612-00-

001065/2013-04 од 23.05.2014.  

Нема 15 
 

(на срп. 

језику) 

15 
 

(на срп. 

језику) 

 

УКУПНО: 0 60 60  

 
 

ШКОЛАРИНА 
 

Школарина за студенте на студијском програму за образовање струковних васпитача 

износи 55.000,00 динара и може да се уплати у 4 једнаке месечне рате по 13.750,00 динара. 
Школарина за студенте на студијском програму за образовање тренера у спорту 

износи 75.000,00 динара и може да се уплати у 8 једнаких месечних рата по 9.375,00 

динара. 
Школарина за студенте на студијском програму за образовање струковних 

нутрициониста –дијететичара и струковних медицинских сестара износи 95.000,00 динара 

и може да се уплати у 8 једнаких месечних рата по 11.875,00 динара. 
Школарина за студенте на студијским програмима за образовање специјалиста 

струковни васпитач износи 75.000,00 динара и може да се уплати у 8 једнаких месечних 

рата по 9.375,00 динара. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

 

 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА - могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у 

четворогодишњем трајању и који положе пријемни испит који се састоји од:   
• Теста из матерњег језика – где се може освојити највише 30 бодова, 

• Теста опште културе - где се може освојити највише 30 бодова, 

• Провере музичких, физичких и говорних способности.  

 

Кандидати за пријаву на конкурс на студијски програм за образовање струковних 

васпитача деце предшколског узраста приликом пријаве на конкурс подносе следећа 

документа: 
• Лична карта – на увид,  
• Извод из матичне књиге рођених – оригинал, 
• Диплома о завршеној средњој школи – оверена фотокопија и оригинал на увид, 
• Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и 

оригинал на увид, 
• Лекарско уверење о здравственој способности са мишљењем логопеда; 
• Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара, 

проверу склоности и способности и полагање пријемног испита у износу од 

4.000,00 динара на текући рачун школе 840-446666-88. 
 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТРЕНЕР У СПОРТУ- могу да конкуришу кандидати који 

имају средње образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању, који се 

активно баве неким индивидуалним или екипним спортом најмање две године и који 

положе пријемни испит који се састоји од:   

• Теста опште културе из области спорта –  где се може освојити највише 20 бодова,    
• Провере практичног и техничког знања из одређене спортске гране – где се може 

освојити највише 20 бодова, 

• Теста базичних моторичких способности – где се може освојити највише 20 бодова. 
 

Кандидати за пријаву на конкурс на студијски програм за образовање тренера у 

спорту приликом пријаве на конкурс подносе следећа докумената: 

• Лична карта – на увид,  
• Извод из матичне књиге рођених – оригинал, 
• Диплома о завршеној средњој школи – оверена фотокопија и оригинал на увид, 
• Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и 

оригинал на увид, 
• Потврду спортског клуба о бављењу одговарајућим спортом најмање две године, 
• Лекарско уверење о здравственој способности (из Спортске амбуланте) 

• Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара, 

проверу склоности и способности и полагање пријемног испита у износу од 

4.000,00 динара на текући рачун школе 840-446666-88. 



НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА-ДИЈЕТЕТИЧАР - 
могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању 

и који положе пријемни испит који се састоји од:   

• Теста из биологије – где се може освојити највише 40 бодова, 

• Теста из хемије - где се може освојити највише 20 бодова. 

 
Кандидати за пријаву на конкурс на студијски програм за образовање струковних 

нутрициониста дијететичара приликом пријаве на конкурс подносе следећа 

документа: 

• Лична карта – на увид,  
• Извод из матичне књиге рођених – оригинал, 
• Диплома о завршеној средњој школи – оверена фотокопија и оригинал на увид, 

• Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и 

оригинал на увид, 

• Лекарско уверење о здравственој способности, 
• Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара, 

проверу склоности и способности и полагање пријемног испита у износу од 

4.000,00 динара на текући рачун школе 840-446666-88. 
 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - могу да 

конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању и који 

положе пријемни испит који се састоји од:   

• Теста из биологије – где се може освојити највише 60 бодова. 

 

Кандидати за пријаву на конкурс на студијски програм за образовање струковних 

медицинских сестара приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: 

• Лична карта – на увид,  
• Извод из матичне књиге рођених – оригинал, 

• Диплома о завршеној средњој школи – оверена фотокопија и оригинал на увид, 
• Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и 

оригинал на увид, 
• Лекарско уверење о здравственој способности, 
• Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара, 

проверу склоности и способности и полагање пријемног испита у износу од 

4.000,00 динара на текући рачун школе 840-446666-88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: 

СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ 

• Лична карта – на увид,  
• Извод из матичне књиге рођених – оригинал, 

• Диплома о завршеној вишој или високој школи – оверена фотокопија и оригинал 

на увид, 
• Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 4.000,00 динара на 

текући рачун школе 840-446666-88. 
 

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА 
 

Избор кандидата обавља се на основу ранг листе која се сачињава према општем 

успеху постигнутом у средњој школи и на основу резултата постигнутих на пријемном 

испиту. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из 

свих предмета у свим разредима, помножен са два. По овом основу кандидат може стећи 

најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем 

на две децимале.Кандидат може да се упише ако се налази на ранг листи до броја 

одобреног за упис, који је одређен овим конкурсом и ако има најмање 30 бодова.  
Место на ранг листи и број укупно постигнутих бодова, одређују да ли кандидат може 

бити уписан на ове основне струковне студије. При избору кандидата узимају се у обзир 

само докази који су Школи поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс. 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ЛИСТИ није утврђен на начин 

предвиђен Конкурсом, може да поднесе приговор директору Школе у року од 36 часова од 

објављивања ранг листе. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не 

упише у предвиђеном року, Школа ће уместо њега да упише другог кандидата, према 

редоследу на ранг листи, у року утврђеном овим конкурсом. 

 
 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

Први конкурсни рок 
 

• Пријављивање кандидата: 21,22 и 23. јуна 2017. године од 8 до 13 часова; 
• Провера музичких, физичких и говорних способности кандидата за упис на 

студијски програм за образовање струковних васпитача 26. јуна 2017. године од 9 часова; 
• Пријемни испит у облику теста из опште културе – информисаности кандидата за 

упис на студијски програм за образовање струковних васпитача; полагање теста из опште 

културе спорта и провера склоности и способности, практичног знања из одређеног 

спорта кандидата за упис на студијски програм за образовање тренера; полагање теста из 

биологије кандидата за упис на студијски програм за образовање струковних нутрициониста 

дијететичара и струковних медицинских сестара 27. јуна 2017. године од 9 часова; 
• Пријемни испит у облику теста из матерњег језика кандидата за упис на студијски 

програм за образовање струковних васпитача, полагање теста из хемије кандидата за упис на 

студијски програм за образовање струковних нутрициониста дијететичара 28. јуна 2017. 

године од 9 часова; 
• Објављивање резултата конкурса – прелиминарна ранг листа: 30. јуна 2017. 



године до 12 часова на огласној табли и на сајту Школе; 
• Објављивање резултата конкурса – коначна ранг листа: 06. јула 2017. године до 12 

часова на огласној табли и на сајту Школе; 

• Упис примљених кандидата:10 и 11. јула 2017. године од 8 до 13 часова и то:   
- 10. јула 2017. године од 8 до 13 часова примљени кандидати за упис на студијски 

програм – струковни васпитач, тренер и специјалиста струковни васпитач; 
- 11. јула 2017. године од 8 до 13 часова примљени кандидати за упис на студијски 

програм – струковни нутрициониста дијететичар и струковна медицинска 

сестра. 
 

Кандидати приликом уписа на студијске програме основних струковних студија 

подносе следећа докумената: 
• две фотографије 3,5х4,5 см;   
• доказ о уплати накнаде за трошкове уписа студијске године и осигурања у износу 

од 4.000,00 динара на текући рачун школе 840-446666-88 и прве рате 

школарине,    

• индекс и образац ШВ-20 - добијају се у Школи. 
 

 

Све информације у вези спровођења конкурса могу се добити на сајту школе 

www.vsovsu.rs или позивом на телефон 024/547-870 и 024/547-860. 
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ДОСТАВИТИ: 

 
1. на Сајт Школе 
2. на Огласну таблу 
3.Студентској служби 
4.Рачуноводству 
5.Секретару 
6. Инфостуду 
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