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Висока школа струковних студија за образовање васпитача и 

тренера у Суботици 

            Felsőfokú Szakirányú Óvoképző és edző szak Szabadka. 
       Суботица,    Банијска 67,    тел. +381(0)24 547-870,       факс +381(0)24 547-870 

       Пиб: 100847552,     жиро рачун: 840-446666-88,          матични број: 08058482,                                                                        

     шифра делатности: 8542;     e-маил: vsovsu@gmail.com,       web: www.vsovsu.rs 
Број: 1069-01/16         

Суботица,  14. 07. 2016. 

 

            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 2016/2017. 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  број: 114-022-543/2012-01 од  06. новембра 2012.године; 

Решењем о допуни дозволе за рад број 114-022-279/2014-03 од 08. 04. 2014.г., Решењем о допуни 

дозволе за рад број 106-022-347/2014-01 од 09. 05. 2014.г.,  те Дозволом за рад број 114-022-578/2014-

01 од 07. 07. 2014.г. и  Решењем о допуни дозволе за рад број 114-022-424/2015-03 од 30. 06. 2015.г. ,   

објављујем 

К О Н К У Р С  
ЗА УПИС СТУДЕНАТА  У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  

ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  И  

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У  ШКОЛСКОЈ  2016/2017. ГОДИНИ 

(ДРУГИ  КОНКУРСНИ  РОК) 
 

1.За упис  у прву годину студијских програма основних струковних студија у школској 2016/2017. 

години у другом конкурсном року има  128 слободних  места  на акредитованим студијским  

програмима према следећој табели: 

 

 

Студијски програм 

Број слободних места за упис  

Пријемни испит Буџет Самофина-         

нсирање 

Укупно 

Струковни васпитач  
(АКРЕДИТОВАН 2007. ГОДИНЕ, КАПК број 

612-00-1099/2006-04 0д 30. 04. 2007.г.)  и 

поновно АКРЕДИТОВАН  2012. ГОДИНЕ, 

КАПК број 612-00-00152/2012-04 од 08. 06. 

2012. г.) ; 

27  
(19 на срп. 

и 8 на мађ. 

језику)  

 38 
(23 на срп. 

језику и 15 

на  мађар. 

језику) 

65 
(42 на 

српском 

ј. и 23 на 

мађ. ј.) 

- провера говорних, музичких 

и физичких способности; 

- тест из матерњег језика; 

- тест из опште културе 

(информисаности). 

Тренер 
(АКРЕДИТОВАН 2010. ГОДИНЕ,  КАПК, 

број 612-00-2206/2009-04од 17.09.2010. 

год.) и поновно АКРЕДИТОВАН  2015. 

ГОДИНЕ, КАПК број 612-00-02277/2014-04 

од 03. 04. 2015. г.) ; 

0 

(на 

српском 

језику) 

30 

(на српском 

језику) 

30 

(на 

српском 

језику) 

- тестирање базичних 

моторичких  способности; 

- провера практичног техничког 

знања из одређеног спорта; 

- тест опште културе из области 

спорта;    
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Струковни нутрициониста 

дијететичар 
(АКРЕДИТОВАН 2013. ГОДИНЕ,  КАПК 

број 612-00-00257/2012-04  од 27. 12. 

2013.год.) 

0  
( на 

српском 

језику)  

 8 
(на српском 

језику) 

8 
(на 

српском 

језику) 

-  тест из биологије и хемије 

 

Струковна медицинска сестра 
(АКРЕДИТОВАН  2015. ГОДИНЕ, КАПК, 

број 612-00-01035/2014-04 од 19.06.2015. 

год.). 

0  
( на 

српском 

језику)  

 25 
(на српском 

језику) 

25 
(на 

српском 

језику) 

-  тест из биологије  

 

УКУПНО: 27 101 128  

 

2. За упис  у прву годину студијских програма специјалистичких струковних студија школске 2016/2017. 

године у другом конкурсном року има  41 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. ГОДИНЕ, КАПК број 

612-00-1099/2007-04  од 27. 03. 2009.г. и поновно 

АКРЕДИТОВАН  2014. Г. (КАПК број 612-00-

001067/2013-04 од 23. 05. 2014. г. ;).)   

Нема  10 
(на српском 

језику) 

10 
(на 

српском 

језику) 

Пријемни испит нема, а 

рангирање се врши према 

оствареној просечној оцени на 

основним студијама 

Специјалиста струковни васпитач -  

за физичко васпитање 
(АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ, КАПК број 

612-00-1099/2007-04  од 27. 03. 2009.г. и поновно 

АКРЕДИТОВАН  2014. Г. (КАПК број 612-00-

001066/2013-04 од 23. 05. 2014. г. ).)   

Нема  18 
(на српском 

језику) 

18 
(на 

српском 

језику) 

Пријемни испит нема, а 

рангирање се врши према 

оствареној просечној оцени на 

основним студијама 

Специјалиста струковни васпитач -  

за ликовно васпитање 
(АКРЕДИТОВАН 2009. ГОДИНЕ, КАПК број 

612-00-1099/2007-04  од 27. 03. 2009.г. и поновно 

АКРЕДИТОВАН  2014. Г. (КАПК број 612-00-

001065/2013-04 од 23. 05. 2014. г.).)   

Нема  13 
(на српском 

језику) 

13 
(на 

српском 

језику) 

Пријемни испит нема, а 

рангирање се врши према 

оствареној просечној оцени на 

основним студијама 

УКУПНО: 0 41 41  

 

ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  УПИС 
 

1.  НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ  ВАСПИТАЧ   

                За упис у прву годину студија на студијски програм основних струковних студија за 

образовање струковних васпитача предшколске деце могу да конкуришу  кандидати  који имају 

средње образовање у четворогодишњем трајању.    

Сви кандидати који нису завршили четврти степен просветне струке, пре полагања пријемног испита, 

подлежу провери физичких, говорних  и музичких способности. Резултати постигнути на  овој провери 

имају елиминаторни карактер. Испуњавање посебних услова у погледу физичких, говорних  и  музичких 
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способности утврђује Комисија  на основу:посебног испита, лекарског уверења и уверења логопеда о 

говорним способностима кандидата. 

2. НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:     ТРЕНЕР   

  За  упис на  основне струковне студије за образовање тренера може да конкурише  лице: 

- које  је  завршило  четверогодишњу  или  трогодишњу средњу школу без обзира на смер, 

- које се активно бави неким  индивидуалним или екипним  спортом  најмање  две  године;  

- које  положи  пријемни  испит  који се састоји од:   

 теста опште културе из области спорта (до 20 бодова),    

 провере практичног техничког знања из одређене спортске  гране (до 20 бодова),  

 теста базичних моторичких  способности (до 20 бодова); и 

 са сваким кандидатом се води  разговор у циљу процене склоности и способности; 

Провера склоности, способности и практичног знања из одређеног спорта је елиминаторног карактера. 

Ближи услови и мерила за упис као и начин и поступак уписа на основне  струковне студије за 

образовање  васпитача  и  тренера  утврђени су одговарајућим актом Школе. 

3. НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНИ  НУТРИЦИОНИСТА 

ДИЈЕТЕТИЧАР 
             Услов за упис на студијски програм - струковни нутрициониста дијететичар је средња  хемијска 

школа, средња медицинска школа, средња козметичарска  школа, гимназија и средња 

фармацеутска школа и  положен пријемни испит из биологије и хемије. Висока школа струковних 

студија за образовање васпитача и тренера у Суботици у складу са друштвеним потребама, својом 

визијом и мисијом развоја и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм основних 

струковних студија за образовање струковних нутрициониста дијететичара, на основу успеха у 

претходном школовању и провере њихових знања, склоности и способности на пријемном испиту.  

4. НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: СТРУКОВНА  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 
           У прву годину основних струковних студија за студијски програм струковна медицинска 

сестра може се уписати лице које има завршену средњу школу медицинског усмерења или 

гимназију. Пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске 

школе и носи 60 поена, док успех током средњошколског образовања носи 40 поена (укупно 100 поена). 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
Утврђивање редоследа кандидата за упис на основне струковне студије за образовање  струковних 

васпитача предшколске деце, основне струковне студије за образовање  тренера, основне 

струковне студије за образовање  струковних нутрициониста дијететичара  и на основне струковне 

студије за образовање  струковних медицинских сестара врши се на основу  резултата  постигнутих 

на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. 

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. 

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује  се са 0 до 60 бодова (до 40 бодова из 

теста из биологије и до 20 бодова из теста из хемије). 

Кандидат може бити уписан ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис, који је одређен 

овим конкурсом и ако има најмање 30 бодова. 

 Основне струковне студије за образовање  струковних 

васпитача предшколске деце 
Код теста из матерњег језика кандидат може освојити до 30 бодова. Код теста из опште културе – 

информисаности кандидат може освојити до 30 бодова. Укупно из оба теста на пријемном испиту 

кандидат може освојити укупно до 60 бодова. 
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 Основне струковне студије за образовање  тренера   
Код теста опште спортске културе сваки тачан одговор се вреднује са 2 бода, односно укупно до 20 

бодова. 

Код провере техничког знања из одређене спортске гране одлично владање техником доноси 10-20 

бодова, врло добро владање техником доноси 5-9 бодова, добро владање техником доноси 1-4 бода, а 

слабо владање техником се вреднује са 0 бодова. 

Код тестирања базичних моторичких способности одличне базичне моторичке способности доносе 10-

20 бодова, врло добре базичне моторичке способности доносе 5-9 бодова, добре базичне моторичке 

способности доносе 1-4 бодова, а слабе базичне моторичке способности се вреднује са 0 бодова. 

Разговор са кандидатима може одлучити о предности пријема на студије уколико кандидати имају исти 

број бодова. 

 Основне струковне студије за образовање  струковних 

нутрициониста дијететичара   
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних струковних студија полаже пријемни испит 

који се састоји из теста из биологије и хемије. Редослед кандидата за упис у прву годину основних 

струковних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата 

постигнутих на пријемном испиту и то: 

- максимум 40 поена на основу успеха постигнутог у средњем образовању и 

- максимум 60 поена на основу резултата постигнутог на пријемном испиту (40 поена из теста из 

биологије и 20 поена из теста из хемије). 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом 

кандидату се вреднују резултати опште матуре, као резултати остварени на пријемном испиту и то: 

- уколико је оцена на општој матури 5 (пет) – 60 бодова 

- уколико је оцена на општој матури 4 (четири) – 40 бодова 

- уколико је оцена на општој матури 3 (три) – 20 бодова 

- уколико је на општој матури оцена 2 (два ) – 10 бодова. 

 Основне струковне студије за образовање  струковних 

медицинских сестара   
У прву годину основних струковних студија за студијски програм струковна медицинска сестра 

може се уписати лице које има завршену средњу школу медицинског усмерења или гимназију. 

Пријемни испит се полаже из предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе и носи 

60 поена, док успех током средњошколског образовања носи 40 поена (укупно 100 поена). 

Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом 

кандидату се вреднују резултати опште матуре, као резултати остварени на пријемном испиту и то: 

- уколико је оцена на општој матури 5 (пет) – 60 бодова 

- уколико је оцена на општој матури 4 (четири) – 40 бодова 

- уколико је оцена на општој матури 3 (три) – 20 бодова 

- уколико је на општој матури оцена 2 (два ) – 10 бодова. 

 

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. 

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.У случају када се 

кандидати не могу разликовати по овим мерилима одлуку о њиховом избору доноси орган Школе 

надлежан за спровођење конкурса.  
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Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ЛИСТИ није утврђен на начин 

предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Школе у року од 24 часа од 

објављивања ранг листе. Ако 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 ранг листи, у 

року утврђеном овим конкурсом. 

 

ШКОЛАРИНА 
Школарина  за студенте на студијском програму за образовање струковних васпитача износи   55.000,00  

динара  и   може  се  уплатити  у  4  једнаке  месечне рате по 13.750,00 динара. 

Школарина  за студенте на студијском програму за образовање тренера износи   75.000,00  динара  и   

може  се  уплатити  у  9  једнаких  месечних рата по 8.333,00 динара. 

Школарина  за студенте на студијском програму за образовање струковних нутрициониста дијететичара 

износи   95.000,00  динара  и   може  се  уплатити  у  10  једнаких  месечних рата по 9.500,00 динара. 

Школарина  за студенте на студијском програму за образовање струковних медицинских сестара  износи   

95.000,00  динара  и   може  се  уплатити  у  10  једнаких  месечних рата по 9.500,00 динара. 

Школарина  за студенте на студијским програмима за образовање специјалиста струковних васпитача  

износи   75.000,00  динара  и   може  се  уплатити  у  10  једнаких  месечних рата по 7.500,00 динара. 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 
(Други конкурсни рок за шк.2016/2017.г.) 

 Пријављивање кандидата:  1. и 2. септембра 2016. године  од  8.00 до 13.00 часова; 

 Провера музичких, физичких и говорних способности кандидата за упис на 

студијски програм за образовање струковних васпитача  5. септембра 2016. године 

од  9.00  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  6. септембра  2016. године  од  9.00 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  7. септембра 2016. године  од  9.00  часова; 

 Објављивање резултата конкурса – прелиминарна ранг листа: 09. септембра 

2016. године  до 12.00  часова  на  огласној табли  и  на  сајту Школе;  

 Објављивање резултата конкурса – коначна ранг листа: 12. септембра 2015. 

године  до  12.00  часова  на  огласној табли  и  на  сајту Школе; 

 Упис примљених кандидата:  13. и 14. септембра 2016. године  од  8.00 до 13.00 

часова и то:   

- 13. септембра 2016. године  од  8.00 до 13.00 часова примљени кандидати за 

упис на студијски програм – струковни васпитач, тренер и специјалиста 

струковни васпитач; 
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- 14. септембра 2016. године  од  8.00 до 13.00 часова примљени кандидати за 

упис на студијски програм – струковни нутрициониста дијететичар и 

струковна медицинска сестра. 

 

Кандидати  за  упис на студијски програм за образовање струковних васпитача 

приликом пријаве на конкурс подносе следећа докумената: 

 извод из књиге рођених у оригиналу; 

 оверену копију дипломе о завршеној средњој школи  и  сведочанстава сва четири 

разреда средње школе; 

 лекарско уверење о здравственој способности  са мишљењем логопеда; 

 доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00  

динара на текући рачун школе  840-446666-88. 

Кандидати су обавезни да на проверу способности и на пријемни испит понесу личну карту или 

пасош. Примљени  кандидати  приликом  уписа  дужни  су  предати  Комисији  сва потребна 

документа  у  оригиналу.   

Кандидати  за  упис  на  студијски програм за  образовање  тренера  приликом  

пријаве  на конкурс подносе следећа докумената: 

 извод из књиге рођених у оригиналу; 

 оверену копију дипломе о завршеној средњој школи  и  сведочанстава сва четири, 

односно три  разреда средње школе; 

 лекарско уверење о здравственој способности; 

 потврду спортског клуба о бављењу одговарајућим спортом најмање две године; 

 доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00  

динара на текући рачун школе  840-446666-88. 

Кандидати су обавезни да на проверу способности и на пријемни испит понесу личну карту или 

пасош. 

Кандидати  за  упис на студијски програм за образовање струковних нутрициониста 

дијететичара приликом пријаве на конкурс подносе следећа докумената: 

 извод из књиге рођених у оригиналу; 

 оверену копију дипломе о завршеној средњој школи  и  сведочанстава сва четири 

разреда средње школе; 

 лекарско уверење о здравственој способности; 

 доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00  

динара на текући рачун школе  840-446666-88. 

Кандидати су обавезни да на проверу способности и на пријемни испит понесу личну карту или 

пасош. Примљени  кандидати  приликом  уписа  дужни  су  предати  Комисији  сва потребна 

документа  у  оригиналу.   

Кандидати  за  упис на студијски програм за образовање струковних медицинских 

сестара приликом пријаве на конкурс подносе следећа докумената: 

 извод из књиге рођених у оригиналу; 

 оверену копију дипломе о завршеној средњој школи  и  сведочанстава сва четири 

разреда средње школе; 

 лекарско уверење о здравственој способности; 
 доказ о уплати накнаде за проверу и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00  

динара на текући рачун школе  840-446666-88. 

Кандидати су обавезни да на проверу способности и на пријемни испит понесу личну карту или 

пасош. Примљени  кандидати  приликом  уписа  дужни  су  предати  Комисији  сва потребна 

документа  у  оригиналу.   
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Кандидати  за  упис на  специјалистичке студијске програме за образовање 

специјалиста струковних васпитача приликом пријаве на конкурс подносе следећа 

докумената: 

 извод из књиге рођених у оригиналу; 

 оверену копију дипломе о завршеним основним академским или струковним студијама 

или о завршеној вишој школи  по прописима који су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању. 

 

Кандидати приликом уписа на студијске програме основних струковних студија 

подносе следећа докумената: 

 оригинал дипломе о завршеној средњој школи  и  сведочанстава сва четири разреда 

средње школе ( на студијском програму за тренере може се конкурисати и са 

трогодишњом средњом школом!); 

 две фотографије 3,5х4,5 см;   

 доказ о уплати накнаде за упис у износу од 3.000,00  динара и прве рате школарине 

за самофинансирајуће студенте на студијском програму за образовање васпитача – 

13.750,00 динара; на студијском програму за образовање тренера – 8.333,00 динара,   на 

студијском програму за образовање струковних нутрициониста дијететичара – 9.500,00 

динара, на студијском програму за образовање струковних медицинских сестара – 

9.500,00 динара,    

 индекс  и  ШВ-20  се  добију  у  Школи.  

Кандидати приликом уписа на студијске програме специјалистичких струковних 

студија подносе следећа докумената: 

 оригинал диплому о завршеним основним академским или струковним студијама или о 

завршеној вишој школи  по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању. 

 две фотографије 3,5х4,5 см;   

 доказ о уплати накнаде за упис у износу од 3.000,00  динара и прве рате школарине – 

7.500,00 динара,    

 индекс  и  ШВ-20  се  добију  у  Школи.  

Примљени  кандидати  приликом  уписа  дужни  су  предати  Комисији  сва потребна  документа  

у  оригиналу.   

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

www.vsovsu. rs,  путем  огласне  табле  у Школи   или  на  телефон   024/547-870 и 

024/547-860. 

                                                                             ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НАСТАВУ  

                                                            Др сци.мед. Момчило Павловић,проф.струк.студ.,с.р. 

ДОСТАВИТИ: 

1.Сајт Школе 

2.Огласне табле 

3.Студентска служба 

4.Маркетинг 

5.Рачуноводству 

6.Секретару 

7.Техничком секретару 

 
 

http://www.vsovsu/

