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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ 

РАСПИСУЈЕ 

 

 

К О Н К У Р С 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

У школској 2018/2019. години Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу уписује укупно 180 

студената на студијске програме: 

 

Студијски програм Из буџета Самофинансирајући 

Струковни васпитач 

• Модул 1 Струковни 

васпитач 

предшколске деце 

• Модул 2 Струковни 

васпитач деце раног 

узраста 

 

80 редовних буџетских места 

1 буџетско место за  

припадника ромске 

националности 

1 буџетско место за студенте 

са инвалидитетом  

1 буџетско место за студента 

држављанина РС који је у 

школској 2017/2018. години 

завршио средњу школу у 

иностранству
 

67 

Струковна медицинска сестра 

васпитач 

 

5
 

25 

УКУПНО 88
* 

92 

*Број буџетских места одређен је Одлуком Владе Републике Србије (“Сл. гласник РС”.бр. 37/2018.)  

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

1. За упис у I годину основних струковних студија на студијски програм Струковни васпитач могу да 

конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању. 

2. За упис у I годину основних струковних студија на студијски програм Струковна медицинска сестра 

васпитач могу да конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем 

трајању: средња медицинска школа свих образовних профила.  

 

 

ПРOВЕРА ЗНАЊА (ПРИЈЕМНИ ИСПИТ)  

 

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину основних струковних студија (оба студијска програма 

подлежу  провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и полажу пријемни испит.  

Процена говорних способности обухвата процену гласовних способности – артикулацију гласова, посебно 

тешких сугласничких група, течност и јасност у говору. 

Процена музичких способности обухвата процену мелодијског слуха, осећаја за ритам и музичке меморије. 

Процена музичких способности подразумева: 



• певање дечије песме (кандидат бира једну са понуђене листе), 

• репродуковање задатих мелодијских мотива, 

• репродуковање задатих ритмичких мотива. 

 

Процена физичких способности обухвата утврђивање нивоа латентних моторичких способности путем 

манифестних кретних задатака. 

 

Кандидати који конкуришу на студијски програм Струковни васпитач подлежу провери знања (пријемни 

испит), и то: 

• тест из српског језика  и књижевности и  

• тест из опште културе и информисаности 

 

Кандидати који конкуришу на студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач подлежу провери 

знања (пријемни испит), и то: 

• тест из здравствене неге  

• тест из опште културе и информисаности 

 

Пријемни испит се полаже на српском језику. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 

Утврђивање редоследа кандидата за упис на Високу школу струковних студија за васпитаче врши се на 

основу следећих мерила: 

• општег успеха постигнутог у средњој школи 

• резултата постигнутог на провери склоности и способности и пријемном испиту. 

Избор кандидата врши се према збиру бодова који се остваре на основу успеха у средњем образовању, 

успеха на провери склоности и способности и успеха на пријемном испиту. 

Општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета у свим 

разредима помножи са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 бодова, а највише 40 

бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се: од 0 до 60 бодова: 20 бодова се стиче на 

процени способности (говорне способности вреднују се са 6 бодова, музичке способности вреднују се са 7 

бодова, а физичке способности се вреднују са 7 бодова); са по 20 бодова вреднују се тест из српског језика 

и књижевности и тест из опште културе-информисаности.  

Кандидатима који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три 

појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или на 

међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се да су постигли 

максималан број бодова из тог предмета. 

 

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА 

 

Избор кандидата обавља се на основу: резултатa постигнутог на провери склоности и способности, 

пријемном испиту и општег успеха из средњег образовања, а на основу ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ која се 

сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити 

највише 100 бодова. 

За упис на студије утврђује се прелиминарна ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА за студенте који се финансирају из 

буџета и оне који плаћају школарину. Услов за рангирање кандидата на  ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ је 

полагање пријемног испита. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова 

одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из 

буџета или ће плаћати школарину. 



Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног 

за упис кандидата на терет буџета, који је одређен конкурсом, а има више од 51 бод. 

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја 

одобреног за упис кандидата који плаћају трошкове студирања, који је одобрен конкурсом, и има најмање 

30 бодова. 

При избору кандидата узимају се у обзир само докази који су Школи поднети у року предвиђеном за 

пријављивање на конкурс. 

Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних струковних студија, имају исти број 

бодова, предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. 

 

У случају да кандидати имају исти број бодова и на пријемном испиту, предност има онај кандидат који 

има већу просечну оцену из средње школе из српског језика (студијски програм Струковни васпитач), а за 

лица која су конкурисала на студијски програм Струковна медицинска сестра васпитач, важи правило већег 

броја бодова на пријемном испиту из предмета Здравствена нега. 

 

Учесник конкурса за упис може поднети приговор на регуларност конкурса, регуларност испита и редослед 

кандидата за упис у прву годину основних студија, у року од 3 дана од дана објављивања привремене ранг 

листе на огласној табли Школе. 

По приговору учесника конкурса директор доноси решење на основу мишљења Комисије за упис, у року од 

3 дана од дана пријема приговора. 

 

Након одлучивања по приспелим приговорима, Школа утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих 

кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Школа ће 

уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном овим 

конкурсом. 

 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

Кандидати приликом пријаве за упис подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист 

подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената: 

• извод из књиге рођених, 

• сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

• лекарско уверење о општој здравственој способности, 

• доплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 

• доказ о уплати накнаде за проверу склоности и способности/пријемног испита у висини од 

5.000 динара (накнада се уплаћује на текући рачун Школе број 840-625666-80, модел 97, позив 

на број 91-7421210010) 

 

Кандидати се приликом пријаве опредељују за један од два студијска програма. 

 

За сваки студијски програм прави се јединствена ранг листа. 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу само личну карту или пасош, прибор за 

писање плавом бојом и 0.5 литре воде. 

 

Строго је забрањено уношење и употреба мобилних телефона и других средстава комуникације, 

комуникација међу кандидатима, као и било које друге активности које ремете ток испита. У противном, 

кандидат се удаљује са испита и губи право на даљи ток испита и рангирање. 

 

 



 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од   20. 6. до 5. 7. 2018. године  

 

  

 Датум Време 

Пријављивање кандидата 20, 21, 22. јун 2018. 9 до 14 часова 

Провера склоности и способности 

(музичких, физичких и говорних)   

- обавезна је опрема за физичко. 

 

26. јун 2018. 9 часова 

Пријемни испит: Тест из 

српског језика и књижевности  
27. јун 2018. 9 часова 

Пријемни испит: Тест из 

здравствене неге 
27. јун 2018. 9 часова 

Пријемни испит: Тест из опште 

културе и информисаности  

 

27. јун 2018. 11 часова 

Објављивање резултата 

конкурса (прелиминарне ранг 

листе) 

 

29. јун 2018. до 14 часова 

Објављивање коначне ранг 

листе  
3. јул 2018. 12 часова 

Упис примљених кандидата 

на буџет 

 

4. јул 2018. од 9 до 14 часова 

Упис примљених кандидата 

на самофинансирање 

 

5. јул 2018. од 9 до 14 часова 

На полагање испита за проверу склоности и способности, као и пријемног испита обавезно 

понети личну карту или пасош 

 

 

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК (ако буде слободних места) траје од 1. до 13. септембра 2018. године. 

 

• Пријављивање кандидата –  1,3. и 4. 9. 2018. године од 9 до 15 часова 

• Провера склоности и способности (музичких, физичких и говорних)  –   6. 9. 2018. године у 9 часова (обавезно 

понети опрему за физичко)  

• Полагање пријемног испита: 

− тест из српског језика и књижевности  –  6. 9. 2018. год. у 11 часова 

− тест из здравствене неге –  6. 9. 2018. год. у 11 часова 

− тест из опште културе-информисаности – 6. 9. 2018. год. у 12,30 часова 

(На полагање испита за проверу склоности и способности, као и пријемног испита обавезно 

понети личну карту или пасош) 

• Објављивање резултата конкурса (јединствене ранг листе) – 7. 9. 2018. године у  12 часова. 

• Објављивање коначне ранг листе – 11.9. 2018 године у 12 часова. 

Упис примљених кандидата: 12. и 13. 2018. од 9 до 14 часова 

 

 

 

 



УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 

 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се школовати под истим условима као 

грађани Републике Србије.   

 

 

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду 

о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована 

документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације. 

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом. 

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР 

Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна 

Гора. 

 

УПИС ДОМАЋИХ ДРЖАВЉАНА  

КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ 

 

Домаћи држављани који су средњу школу завршили у иностранству школују се под истим условима као и 

остали држављани Републике Србије, ако им се призна стечена страна школска исправа. 

 

Детаљи о упису ових кандидата ће бити истакнути након објављивања  Упутства за спровођење конкурса из 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА 

 

На прву годину основних струковних студија могу се уписати страни држављани. 

Кандидат – страни држављанин приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о 

завршеној средњој школи. 

Пре уписа, кандидат страни држављанин, дужан је да Школи поднесе доказе: 

− да је здравствено осигуран за школску годину у коју се уписује, 

− да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије. 

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за 

признавање стране школске, односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење 

пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне 

исправе не даје право на упис студијског програма који Школа реализује, сматраће се да условни упис није 

ни извршен. 

 

Школарина за студенте странце износи 1000 ЕУР. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Кандидат који је остварио право на упис, подноси.  

1. сведочанства сва четири разреда средње школе-оригинали 

2. диплома о завршеној средњој школи –оригинал 

3. извод из књиге рођених –оригинал 

4. лекарско уверење-оригинал 

5. два обрасца ШВ-20;  

6. две фотографије формата 2.5х 3,5 цм;  



7. доказ о уплати накнаде-уписнине у висини од 5.000 динара на име трошкова: уписа (индекс, ШВ 

20, дневник праксе, информатор, издања публикована на интернет адреси школе, штампани 

уџбеници, обрасци за оставривање права у току студија, материјал за реализацију предиспитних 

активности, материјал за активности Студентског парламента, материјал за пројекте студената) – 

плаћају сви; 

8. доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте: висина школарине за студенте који 

плаћају школарину износи 60.000 динара и плаћа се у ратама (према ценовнику). 

9. Уписнина и школарина се плаћа на текући рачун Школе број 840-625666-80, модел 97, позив на 

број 21-7421210001) 

 

 

Број 132/3                                                                                                          

8.3.2018. 

Шабац 

                                                                                                          


