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ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА из АЛЕКСИНЦА 
 

Р А С П И С У Ј Е 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
 

за упис у ПРВУ годину студија школске 2018/2019. године 145* студената 
- 70* студената чије се школовање финансира на терет буџета Републике Србије и 
- 75* студената који сами плаћају школарину (45.000,00 динара у четири једнаке рате) 

 
УСЛОВИ  УПИСА 

 
У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем 

трајању и испуњавају опште и посебне услове. 
Кандидати  који конкуришу за упис у прву годину студија  

1. Пролазе проверу говорних, музичких и физичких способности, и полажу 
2. Полажу класификациони испит 

 

Пријављивање кандидата  је oд 20- 28. јуна 2018. године. 
Провера говорних, музичких и физичких способности је на дан пријављивања.  
Класификациони испити: 
- тест из српског језика је 29.6.2018. године у 10,00 часова. 
- тест из опште културе -информисаности је 29.6.2018. године у 12,30 часова. 
Објављивање јединствене ранг листе је 02.7.2018. године у 12,00 часова. 
Објављивање коначне ранг листе је 06.7.2018. године у 12,00 часова. 
 Упис кандидата са ранг листе је 09. дo 11.  јула 2018. године од 8,00-13,00 часова. 

 
  ДРУГИ УПИСНИ РОК (уколико буде слободних места) траје од: 29. 8.2018. године до  12. 9. 2018. године. 
Провера говорних, музичких и физичких способности је на дан пријављивања у 13,00 часова. 
Класификациони испити: 
- тест из српског језика је 05. 9. 2018. године у 10,00 часова. 
- тест из опште културе и информисаности је 05. 9. 2018. године у 12,30 часова. 
Објављивање јединствене ранг листе је 06. 9. 2018. године у 12,00 часова. 
Објављивање коначне ранг листе је 10. 9. 2018. године у 12,00 часова. 
 Упис кандидата са ранг листе је 11. и 12. септембра 2018. године од 8,00-13,00 часова. 

             Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе оригинална документа и то: 
- личну карту на увид, 
- сведочанства сва четири разреда средње школе, 
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 
- лекарско уверење, не старије од 6 месеци, 
- доказ о уплати накнаде за проверу посебних способности (говорних, музичких и физичких) и 

класификационог испита у износу од 4.500,00 динара (текући рачун 840-1806666-05 са  позивом на број 742321). 
Кандидати су обавезни да приликом  провере посебних способности и полагања пријемног испита 

поседују личну карту.  
1. Адреса школе је: 
ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
18220 АЛЕКСИНАЦ, ПИВАРСКА ББ 
2. Телефон за контакт: 018-804-323 и 803-331 
3. Телефакс : 018-804-323 
4. Е-маил: skolazavaspitace@mts.rs 
5.  Интернет адреса: www.vsvaspitacka.edu.rs 
                                                                                                                                                 
*Број буџетских места зависи од одлуке Владе Републике Србије и биће усклађен са том одлуком.     
                                                                                                                                       
                                                                                                                                    д и р е к т о р    
        
                                                                                                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                                                  др Милутин Ђуричковић, проф 
 


