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KOНКУРС 
 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 
 

Студијски програм Укупно (Студената) Из буџета Самофинансирање 

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 90 45* 45 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ – СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ 30 0 30 

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ У ЈАСЛИЦАМА  25 10* 15 

СТРУКОВНИ ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР 50 20* 30 
 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 20. и 21.06.2019. године од 0800do 1400 
 

ПРОВЕРЕ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ 

(физичких, говорних и музичких) 
Важи само за студијске програме васпитача 25.06.2019. године, у 0900 

 

ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Важи само за студијски програм ПОСЛОВНИ 

ИНФОРМАТИЧАР (само за кандидате који су завршили 

средњу школу у трогодишњем трајању) 

25.06.2019. године, у 0900 

*Тачан број буџетских места у 2019/2020. биће одређен Одлуком Владе Републике Србије. 

*Кандидати који нису задовољили на испиту за проверу физичких, говорних и музичких способности у целости или делимично, имају право 

приговора Комисији за проверу физичких, говорних и музичких способности у року од 1 сат од објављивања резултата. 
 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ 
 

Испит из Студијскипрограм Датум Време 

ИНФОРМАТИКА само за ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ 
26.06.2019. 

године 
0900 

СРПСКИ ЈЕЗИК само за ВАСПИТАЧЕ 
26.06.2019. 

године 
0900 

ОПШТА КУЛТУРА – ИНФОРМИСАНОСТ за ВАСПИТАЧЕ и ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ 
26.06.2019. 

године 
1100 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ 27.06.2019. године у 1200 
 

*Учесник конкурса за упис може поднети приговор на регуларност конкурса, регуларност испита и редослед кандидата за упис у прву годину 

основних струковних студија у року од 3 дана од дана објављивања привремене ранг листе на огласној табли школе. 

ЖАЛБЕНИ РОК од 27.06.2019. године до 30.06.2019 године 
 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 01.07.2019.године у 12 сати 
 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 02. и 03.07.2019. године од 0800do 1400 
 

Сврха Цена Текући рачун школе 

ПРОВЕРА СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ 3.000,00 динара 840-1001666-93 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 4.000,00 динара 840-1001666-93 

Школарина за студијске програме ВАСПИТАЧA 50.000,00 динара (може у више рата) 840-1001666-93 

Школарина за студијски програм СТРУКОВНИ 

ПОСЛОВНИ ИНФОРМАТИЧАР 
60.000,00 динара (може у више рата) 840-1001666-93 

*Право уписа на студијски програм за васпитаче имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању. 

*Право уписа на студијски програм Струковни пословни информатичар имају кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем 

трајањуи. Кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању морају да полажу ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ. 

*Провера способности има елиминаторни карактер, а не подлежу јој кандидати просветне струке (основне студије), и кандидати пријављњни за 

студијски програм струковни пословни информатичар. 
 

ДОКУМЕНТА ЗА КОНКУРС 
 

Оригинална документа на увид, фотокопије следећих докумената:Диплома и сведочанства средње школе, извод из матичне књиге рођених, 

лекарско уверење са уверењем логопеда (важи само за образовање васпитача), доказ о уплати накнаде за полагање провере склоности и 

способности(васпитачки студијски програм), и пријемног испита (сви студијски програми). 

http://www.vs-sirmium.sm.ac.rs/

