
 
Висока медицинска школа струковних студија 

"Милутин Миланковић" 
Београд, Црнотравска 27 

Уверење о акредитацији број: 612-00-03250/2016-06, од дана 07.07.2017. године 

Расписује: 

 

КОНКУРС 
за упис студената у школску 2018/2019. Годину 

 
 СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР 

 до 60 студената на прву годину основних струковних студија 

 СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ 

 до 20 студената на прву годину основних струковних студија 

 СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ 
до 20 студената на прву годину основних струковних студија 

 Услов за упис је завршена средња школа у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из 

предмета Биологија. 

 

 СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР - СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕНЗИВНЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ  

 до 12 студената на прву годину специјалистичких струковних студија 
 Услов за упис су завршене одговарајуће основне струковне студије за медицинске сестре. 

 

 Документа за упис: 
 Kандидати приликом подношења пријаве на конкурс достављају следећа документа: 

- оверене фотокопије сведочанстава свих разреда завршене средње школе-за Основне струковне студије, 

- оверену фотокопију дипломе о завршеној средњоj школи-за Основне струковне студије, 
- оверену фотокопију дипломе и додатка дипломе о завршеним основним струковним студијама-за 

Специјалистичке струковне студије, 

- оверену фотокопију уверења о дипломирању (за кандидате којима приликом подношења пријаве на конкурс нису 

додељене дипломе и додаци дипломама)-за Специјалистичке струковне студије, 
- фотокопију личне карте, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- уверење о држављанству, 
- лекарско уверење (не старије од 6 месеци), 

- две фотографије (3,5x4,5), 

- доказ о уплати административних трошкова уписа и полагања пријемног испита (пријемни испит није предвиђен 
за Специјалистичке струковне студије), у износу од 60 евра, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС, 

првог радног дана у месецу, за текући месец. 

 

 Пријаве учесника конкурса за упис студената у школску 2018/2019. годину, на основним струковним 
студијама подносе се до 29.06.2018. године (на специјалистичким струковним студијама до 20.07.2018. 

године). Квалификациони испит из предмета „Биологија“ полаже се 02.07.2018. године и 03.07.2018. године, са 

почетком у 11:00h (по одлуци Комисије за упис). Прелиминарни резултати са квалификационог испита (листа 
кандидата) биће објављени 05.07.2018. године, док ће коначни резултати бити објављени 06.07.2018. године (на 

специјалистичким струковним студијама 25.07.2018. године), на огласној табли ВМШ "ММ". Упис кандидата 

који су стекли право уписа вршиће се од 09.07.2018. године, до 31.07.2018. године. 

 

 Додатне информације о упису и пријемном испиту: 

 011/3530-603 и 011/3530-633 

 info@vmsmmilankovic.edu.rs 

 www.vmsmmilankovic.edu.rs 

http://www.vmsmmilankovic.edu.rs/

