
 
 

 

 

 

КОНКУРС 

 
за упис 22. генерације студента на акредитоване програме основних и специјалистичких 

струковних студија у школској 2018/19. години 

 

 

У прву годину основних струковних студија школске 2018/19. године, Школа уписује 200 

кандидата на четири студијска програма: 

 

 СПОРТСКИ ТРЕНЕР (95 кандидата) 

 СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ (25 кандидата) 

 СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ (48 кандидата) 

 СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (32 кандидата) 

 

У прву годину специјалистичких струковних студија школске 2018/19. године, Школа 

уписује 25 кандидата на студијски програм  

 

 СПОРТСКИ ТРЕНЕР СПЕЦИЈАЛИСТА за три ужестручна модула 

Модул 1: Физичко вежбање и спорт деце и млађих категорија спортиста 

Модул 2: Кондициона припрема у спорту и рекреацији 

Модул 3: Специјално физичко образовање посебних популационих група 

 

На конкурс за упис на програме основних струковних студија могу се пријавити сва лица са 

завршеном средњом школом, која уз приложену документацију полажу пријемни испит, 

односно лица која су студирала / студирају на другој сродној високошколској установи.  

 

Услов за упис на специјалистичке струковне студије су претходно завршене истородне или 

сродне основне академске / струковне студије. 

 

Термини пријемног испита 

 

20. јуни 2018. 

05. јули 2018. 

06. јули 2018. 

Коначна ранг листа биће објављена 07. јула 2018. године на огласној табли и на сајту Школе. 

Након тога, вршиће се упис примљених кандидата, радним данима од 9 до 16 часова. 

Полагање пријемног испита се не наплаћује. 

Школарину је могуће платити у 10 месечних рата. 

 

 

 

 

ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Београд, Тоше Јовановића 11 

Тел: 011/7550-051, 063/243-414 

E-mail: skola@vss.edu.rs 

              www.vss.edu.rs  

 

mailto:skola@vss.edu.rs
http://www.vss.edu.rs/


Документација приликом пријаве на пријемни испит 

Кандидат који полаже пријемни испит, мора да достави следећу документацију најкасније 5 

дана пре пријемног испита: 

 оригинал или оверене фотокопије дипломе и сведочанстава сва четири разреда средње 

школе, 

 извод из матичне књиге рођених, 

 лекарско уверење за упис на факултет / високу школу, 

 потврду клуба / савеза да се кандидат најмање три године бавио спортом за који 

конкурише (услов важи само за упис на студијски програм Спортски тренер, осим за 

смер Рекреација). 

Документација приликом уписа 

Кандидат који положи пријемни испит и налази се на ранг листи до броја који је конкурсом 

предвиђен за упис, може извршити упис у прву годину студија.  

При упису кандидат подноси: 

 две фотографије формата 3,5 х 4,5 сm, 

 доказ о уплати прве рате школарине. 

 


