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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 

 

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

конкуришу кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању. 

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.  

Сви кандидати  подлежу  провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) и 

полажу пријемни испит.  

Кандидати који конкуришу на студијски програм Струковни васпитач полажу 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 полажу 

пријемни испит, и то: тест из здравствене неге и тест из опште културе и информисаности 

 

 

 



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 

 

 

 

             ДОБРО ДОШЛИ! 
 


