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                  На основу члана  51. Статута Високе школе струковних студија за образовање васпитача и 

тренера у Суботици, Одлуке Покрајинске Владе Аутономне Покрајине Војводине број 612-16/2016 од  25. 

05. 2016. године о броју студената за упис у прву годину студија за школску 2016/2017. годину на 

акредитоване студијске програме и Одлуке Наставног већа са седнице одржане дана 14. 07. 2016. године,  

РАСПИСУЈЕМ   

К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА  У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  ОСНОВНИХ  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  У  ШКОЛСКОЈ  2016/2017. ГОДИНИ 

(ДРУГИ  КОНКУРСНИ  РОК) 

                  За упис  у прву годину основних струковних студија у школској 2015/2016. години у првом 

конкурсном року има  128 слободних  места  на акредитованим студијским  програмима и то: 

Назив студијског програма основних струковних 

студија 

     Буџет                       Самофинансирање Укупно 

Струковни васпитач на српском језику 19 23 42 

Струковни васпитач на мађарском језику   8 15 23 

Тренер   0 30 30 

Струковни нутрициониста дијететичар   0   8   8 

Струковнa медицинска сестра   0 25 25 

Укупно на основним струковним студијама 27 101 128 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

-Пријављивање кандидата:  1. и 2. септембра 2016. године  од  8.00 до 13.00 часова; 

-Провера музичких, физичких и говорних способности кандидата за упис на студијски програм за 

образовање струковних васпитача  5. септембра 2016. године од  9.00  часова; 

-Пријемни испит  из опште културе – информисаности, полагање теста из опште културе спорта и провера 

склоности и способности, практичног знања из одређеног спорта; полагање теста из биологије 6. септембра  

2016. године  од  9.00 часова; 

-Пријемни  испит  из матерњег језика и полагање теста из хемије 7. септембра 2016. године  од  9.00  часова; 

-Објављивање резултата конкурса – прелиминарна ранг листа: 09. септембра 2016. године  до 12.00  часова  

на  огласној табли  и  на  сајту Школе; 

-Објављивање резултата конкурса – коначна ранг листа: 12. септембра 2015. године  до  12.00  часова  на  

огласној табли  и  на  сајту Школе; 

-Упис примљених кандидата:  13. и 14. септембра 2016. године  од  8.00 до 13.00 часова;  

ШКОЛАРИНА 

Школарина  за студенте на студијском програму за образовање струковних васпитача износи   55.000,00  

динара  и   може  се  уплатити  у  4  једнаке  месечне рате по 13.750,00 динара. 

Школарина  за студенте на студијском програму за образовање тренера износи   75.000,00  динара  и   може  

се  уплатити  у  9  једнаких  месечних рата по 8.333,00 динара. 

Школарина  за студенте на студијском програму за образовање струковних нутрициониста дијететичара 

износи   95.000,00  динара  и   може  се  уплатити  у  10  једнаких  месечних рата по 9.500,00 динара. 

Школарина  за студенте на студијском програму за образовање струковних медицинских сестара  износи   

95.000,00  динара  и   може  се  уплатити  у  10  једнаких  месечних рата по 9.500,00 динара. 

 

Све информације у вези спровођења конкурса могу се добити на сајту школе: www.vsovsu. rs,  путем  

огласне  табле  у Школи   или  на  телефон   024/547-870 и 024/547-860. 

                                                                                         ДИРЕКТОР 

                                                                                 Др Драгутин Рајић,с.р.  

 

http://www.vsovsu/

