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            На основу Одлуке Покрајинског секретаријата за Високо образовање и научно-

истраживачку делатност 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 2019/2020. бр. 612-25/2019. од 

22.05.2019. и члана 114. 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 високо образовање и научно-истраживачку делатност АПВ из Новог Сада 

бр. 114-022-28/2018-02 од 01.03.2018. објављујем 

 

 

К О Н К У Р С 

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

(ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За упис на прву годину основних струковних студија у школској 2019/2020. у трећем 

конкурсном року има 124 слободних места према следећој табели: 

 

 

Студијски програм 

- акредитовано - 

Број слободних места за упис  

Пријемни испит Буџет Самофина-         

нсирање 

Укупно 

Струковни васпитач предшколске 

деце 
 

22 
 

(на срп. и 

мађ. јез.) 

24 
 

(на срп. и мађ. 

језику) 

46 

 

 

 

- провера говорних, музичких 

и физичких способности; 

- тест из матерњег језика; 

- тест из опште културе (и 

информисаности). 

Tренер  
 

0 

 

(на срп. 

jезику) 

29 

 

(на срп. 

jезику) 

29 

 

(на срп. 

jезику) 

- тестирање базичних 

моторичких способности; 

- провера практичног 

техничког знања из 

одређеног спорта; 

- тест опште културе из 

области спорта; 

Струковни нутрициониста 

дијететичар 
 

0 

(на срп. 

jезику) 

14 

(на срп. 

језику) 

14 

(на срп.  

језику) 

-  тест из биологије и хемије 

 

Струковна медицинска сестра 
 

0 

(на срп. 

jeзику) 

35 

(на срп. 

језику) 

35 

(на срп.  

језику) 

-  тест из биологије 

 

УКУПНО: 

 
22 

 
102 124  

 

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

Матерњи језик са културом говора, Књижевност за децу, Методика развоја говора, 

Методика васпитно-образовног рада, Методика развоја почетних математичких појмова, 

Методика упознавања околине, Методика физичког васпитања, Методика мизичког 

васпитања, Дидактичка средства у вртићу, Радионица за игру, Ликовна радионица, Музичка 

радионица, Драмска радионица, Вокално-инструментална настава и Сценска уметност и 

луткарство. 

На основу 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 

2019/2020. години, поред одобреног броја студената који се финансирају из буџета, у 

трећем конкурсном року из буџета могу да се финансирају: 

1. Студенти са инвалидитетом - 1 (један) студент 

2. Држављани Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству -  

1 (један) студент  

 

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. 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

На конкурс могу да се пријаве кандидати који имају средње образовање у 

трогодишњем или  четворогодишњем трајању, а на студијски програм тренер у спорту- 

осим тога, морају да се активно баве индивидуалним или екипним спортом најмање две 

године. 

Кандидати за пријаву на конкурс, за све студијске програме, приликом пријаве на 

конкурс поднесе следећа документа: 

 Пријава на конкурс (добија се у високој школи), 

 Лична карта – на увид, 

 Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија), 

 Диплома (завршене трогодишње или четворогодишње средње школе) – оверена 

фотокопија и оригинал на увид, 

 Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе – оверена фотокопија и 

оригинал на увид, 

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

полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара, на текући рачун високе 

школе 840-446666-88 

Поред горе наведених докумената, зависно од струковног програма, подносе се још и 

следећа докумената: 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ: 

 Лекарско уверење о здравственој способности са мишљењем логопеда; 

 

ТРЕНЕР: 

 Потврду спортског клуба о бављењу одговарајућим спортом најмање две године, 

 Лекарско уверење о здравственој способности (из Спортске амбуланте). 

 

СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР и СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА: 

 Лекарско уверење о здравственој способности 

 

НАПОМЕНА: Кандидати који желе студирати уз рад треба да доставе и Потврду о 

запослењу, оверену код послодавца. 

 

 

 



КОНКУРСНИ РОК 

                                                                  

 Пријављивање кандидата од 20. до 24. септембра 2019. од 8 до 13 h; 

 Провера музичких, физичких и говорних способности кандидата за упис на 

студијски програм за образовање струковних васпитача 25. септембра 2019. од 8 h; 

 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            

26. септембра 2019. године од 9 h; 

 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  

27. септембра 2019. године од 9 h; 

 Објављивање резултата конкурса – прелиминарна ранг листа: 30. септембра 2019. 

године после 12 h на огласној табли и на сајту високе школе; 

 Објављивање резултата конкурса – коначна ранг листа: 01. октобра 2019. године до 

15 h на огласној табли и на сајту високе школе; 

 Упис примљених кандидата на свим студијским програмима вршиће се 02. октобра 

2019. године од 8 до 13 h.  

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се састоје од: 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ: 

• Теста из матерњег језика – где може да се освоји највише 30 бодова. 

• Теста опште културе - где може да се освоји највише 30 бодова. 

• Провере музичких, физичких и говорних способности.  

 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТРЕНЕР:   

• Теста опште културе из области спорта – где може да се освоји највише 20 бодова.   

• Провере практичног и техничког знања из одређене спортске гране – где може да се 

освоји највише 20 бодова. 

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

 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР:   

• Теста из биологије – где може да се освоји највише 40 бодова. 

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

 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:   

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



НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА 

Редослед кандидата за упис на прву годину студија утврђује се на основу успеха 

постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог 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 да освоји 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. На основу утврђених 

критеријума за упис висока школа сачињава предлог ранг-листе примљених кандидата. 

Право на упис стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја предвиђеног за 

упис. 

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 високе школе. 

По приговору учесника конкурса директор доноси решење на основу мишљења Комисије за 

упис, у року од 3 дана од дана пријема приговора. 

 

УПИС 

Кандидати приликом уписа на студијске програме основних струковних студија 

подносе следећа документа: 

- две фотографије 3,5 x  4,5 cm; 

- доказ о уплати накнаде за трошкове уписа студијске године и осигурања у износу од 

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

школарине 

- индекс и образац ШВ-20 – добијају се у високој школи. 

 

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

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

                  

 

                                                                                                         Д И Р Е К Т О Р  

                                                                                                                        др Надежда Родић с.р. 

 

ДОСТАВИТИ: на сајт високе школе, на огласну таблу, студентској служби, рачуноводству, 

секретару. 

http://www.vsovsu.rs/

