
 

Република Србија 

ВИСОКА ШКОЛА  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-АРАНЂЕЛОВАЦ 

Бр: 230/1 

Датум:  04. 04.2018. године 

Аранђеловац 

 

 На основу члана 61. Статута Школе, директор Високе технолошке школе 

струковних студија у Аранђеловацу, проф. др Ђорђе Михаиловић расписује  

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ВТШСС-Аранђеловац  

у шк. 2017/2018. годину 

Студијски програм Буџет Самофинасирање Збир 

Технологија хране и 

гастрономија 

0 14 14 

Примењена економија и 

предузетништво 

0 35 35 

Заштита животне и радне 

средине 

0 25 25 

Информационе технологије 0 25 26 

Дизајн камена и керамике 

 

0 5 

 

5 

Meнаџмент у туризму и 

угоститељству 

0 27 27 

Укупно: 0 131 131 

*97 буџетских студената је број одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије 

1. Пријављивање кандидата  

Датуми пријављивања кандидата: 21.08.-07.09.2018 од 10:00 до 13:00 часова. 

За пријављивање кандидата на конкурс потребно је: 

� Сведочанства свих разреда средње школе, 

� Сведочанства (дипломa) о завршном испиту, 

� Извод из матичне књиге рођених, 

� Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00 

динара  (уплаћује се на текући рачун 840-785666-36). 

�  

Напомена: Приликом пријављивања кандидат је обавезан да поднесе на увид  



 

оригинална документа студентској служби (фотокопије документа кандидата се не 

враћају). Просте копије докумената не треба да буду оверене. 

2.  Пријемни (квалификациони) испит 

Датум и време полагања пријемног испита: 08.09.2018. године у 10:00 часова. 

(Школа задржава право измене термина пријемног испита о чему ће студенти бити 

благовремено обавештени.) 

Пријемни испит је обавезан.  Испит се полаже у облику теста и траје 60 минута и 

полаже се у просторијама Школе. На пријемном испиту кандидат може остварити 

максимално 60 бодова што са бодовима из средње школе укупно чини максимално 100 

бодова. За све студијске програме, сем студијски програм Дизајна, кандидати полажу 

пријемни испит у облику јединственог теста (Опште знање и Информатика): 

 

 Дизајн камена и керамике:  

• Тест општег знања (08.09.2018. године у 10:00 часова) и Провера 

уметничких склоности и способности (08.09.2018. године у 11:00 

часова)  

 

 Остали студијски програми: 

• Јединствен тест (Опште знање и Информатика)(08.09.2018. године у 

10:00 часова), 

 

КАНДИДАТИ СУ ДУЖНИ ДА БУДУ У ШКОЛИ НАЈКАСНИЈЕ 30 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА 
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И КОД СЕБЕ МОРАЈУ ИМАТИ ВАЖЕЋУ ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ 
ПАСОШ. 

 

Приручници и збирке питања за пријемни испит могу се наћи у скриптарници школе.  

 

3. Рангирање кандидата 

 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 10.09.2018 године у 12:00 часова. 

Рангирање кандидата врши се по основу општег успеха у претходном образовању и 

освојених бодова на пријемном испиту. Кандидат на основу успеха у средњој школи 

може остварити максимално 40 бодова (збир просечних оцена разреда помножен са 

два). Право конкурисања имају кандидати са завршеном четворогодишњом средњом 

школом. Место кандидата на јединственој ранг листи одређује да ли кандидат може 

бити уписан и да ли ће бити финансиран из буџета или ће сам плаћати школарину. 

    Подношење приговора на Прелиминарну ранг листу 11.09.2018.године до 12:00 часова. 



 

         КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена  12.09.2018. године у 12:00 часова. 

4. Упис кандидата: 

Упис кандидата који су стекли право студирања самофинансирајућег студента вршиће 

се 14.09. 2018. године, у времену од 09:00 до 13:00 часова. 

За упис кандидата (на основу ранг листе) је потребно: 

 Оригинална документа, сва сведочанства, диплома, извод из матичне књиге 

рођених; 

 2 слике (као за пасош); 

 Индекс (купује се искључиво у школи) и 2xШВ-20 (образац који се искључиво 

купује у школи) у износу од 1.000,00 динара на т.р. 840-785666-36; 

 Уплата личног осигурања на ж.р. 840-785666-36 у износу од 300,00 динара;   

 Уплата чланарине за Студентски парламент Школе у износу од 900.00 дин; 

(деветстотина динара) на т.р.150-24462-84-72 Студентски парламент ВТШСС-

Аранђеловац; 

 Уплата трошкова коришћења стручних кабинета у износу од 2.000,00 динара (две 

хиљаде динара) на т.р. 840-785666-36. 

 Уплата трошкова коришћења стручних кабинета у износу од 10.000,00 динара 

(десет хиљаде динара) за смер Дизајн камена и керамике на т.р. 840-785666-36. 

Само за самофинасирајуће студенте:  

I  варијанта плаћања школарине: 

 Уплата школарине у износу од 55.000,00 динара на т.р. 840-785666-36 - уколико се 

школарина плаћа у целости, приликом уписа (напомена: плаћањем школарине у 

целости, кандидат стиче право на умањену школарину); 

II  варијанта плаћања школарине: 

 Уплата школарине у износу од 65.000,00 (на т.р. 840-785666-36). Уколико се 

школарина плаћа на 5 рата с тим што се прва рата плаћа одмах при упису:  

 

1. рата одмах при упису - 20.000,00 динара, 

2. рата до 30. септембра 2017.године - 15.000,00 динара, 

3. рата до 25. децембра 2017. године - 10.000,00 динара, 

4. рата до 28. фебруара 2018.године- 10.000,00 динара, 

5. рата до 30. априла 2018. године– 10.000,00 динара. 

III  варијанта плаћања школарине: 

  Уплата школарине у износу од 65.000,00 (на т.р. 840-785666-36) уколико се 



 

школарина плаћа на 8 месечних рата с тим да је прву рату потребно одмах 

уплатити при упису  у износ од 25.000 динара док се преостали износ дели на 8 

рата. Уплата се врши путем чекова грађана тако  што се приликом уписа у Школи 

депонују попуњени чекови са датумом реализације. Потребно је доставити 

укупно 8 чекова који ће се реализовати по динамици која ће накнадно бити 

утврђена непосредним договором.  

Подсетник – ВАЖНИ ДАТУМИ: 
 

• 21.08. до 07.09.2018.год. 10:00 до 13:00 часова - ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА,  

• 08.09. 2018. год. у 10:00 – ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, 

• 10.09. 2018. год. 12:00 – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА, 

• 12.09. 2018. год. 12:00 – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА, 

• 14.09.2018. од 09:00 до 13:00 – УПИС самофинасирајући студенти. 
 

 

Текст конкурса објавити на сајту Школе и на огласној табли Школе, доставити члановима 
Наставног већа Школе, председнику Комисије за упис, Студентској служби и Архиви 
Школе. 
 
 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Проф. др Ђорђе Михаиловић 

 

         

 
 


