Заједнишкпг кпнкурса. Датуми пријављиваоа, расппред пплагаоа испита за прпверу
склпнпсти и сппспбнпсти пбјављују се на пглсанпј табли и на сајту Шкпле.
Наставнп веће именује струшне Кпмисије за испит за прпверу склпнпсти и
сппспбнпсти и Кпмисију за спрпвпђеое кпнкурса за упис.
Услпви за упис на пснпвне струкпвне студије

Члан 4.
Кандидат кпји кпнкурище за yпис у прву гпдину пснпвниx струкпвних студија
пплаже испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, y складу са пвим Правилникпм.
На пснпву критеријума из пвпг Правилника и пбјављених услпва у кпнкурсу
Шкпла сашиоава ранг листу пријављених кандидата.
Правп уписа на студије првпг степена пснпвних струкпвних студија стише
кандидат кпји је на ранг листи рангиран у пквиру пдпбренпг брпја студената за упис.
Члан 5.
Избпр кандидата за упис у прву гпдину студија првпг степена пбавља се према
резултату ппстигнутпм на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и према успеху
ппстигнутпм у средопј щкпли у шетвпрпгпдищоем трајаоу.
Ранг листе се сашиоавају према укупнпм брпју бпдпва свакпг кандидата пп
утврђеним мерилима. Кандидат мпже псвпјити највище 100 бпдпва.
Пп пснпву ппщтег успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу, кандидат мпже
псвпјити најмаое псам (8), а највище двадесет (20) бпдпва (збир прпсешних пцена из
свих предмета у свим разредима).
Кандидат на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти мпже псвпјити
највище 80 бпдпва.
Члан 6.
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти састпји се из Теста ппщте
инфпрмисанпсти и истприје уметнпсти и Практишнпг рада из струшнп уметнишких
предмета у зависнпсти пд пдабранпг студијскпг прпграма.
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти на студијскпм прпграму:
- Ликпвна култура пплаже се из студијских ппдрушја, пднпснп предмета и
дпнпси следећи максимални брпј бпдпва:
Цртаое - 20 бпдпва;
Сликаое - 20 бпдпва;
Вајаое - 20 бпдпва; и
Тест ппщте инфпрмисанпсти и истприје уметнпсти - 20 бпдпва.
Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти на студијскпм прпграму:
- Графички дизајн пплаже се из следећих студијских ппдрушја, пднпснп
предмета и дпнпси следећи максимални брпј бпдпва:
Цртаое - 20 бпдпва,
Сликаое - 20 бпдпва,
Графишкп пбликпваое - 30 бпдпва; и
Тест ппщте инфпрмисанпсти и истприје уметнпсти - 10 бпдпва.

Испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти на студијскпм прпграму:
- Дизајн ентеријера пплаже се из следећих студијских ппдрушја, пднпснп
предмета и дпнпси следећи максимални брпј бпдпва:
Цртаое - 20 бпдпва,
Сликаое - 20 бпдпва,
Испит кпјим се прпверавају сппспбнпсти за пбликпваое у прпстпру - 30
бпдпва; и
Тест ппщте инфпрмисанпсти и истприје уметнпсти - 10 бпдпва.
На пснпву критеријума из става 2. – 4. пвпг шлана и пбјављених услпва у
кпнкурсу за упис студената, Шкпла сашиоава ранг листу пријављених кандидата за
сваки студијски прпграм.
Члан 7.
Шкпла утвђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ - ЛИСТУ свих кандидата кпји су пплпжили
испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти са укупним брпјем бпдпва стешеним пп
свим критријумима утвђеним пвим правилникпм и пбјављених услпва у кпнкурсу за
упис студената, без пбзира на нашин финансираоа.
Местп на јединственпј ранг – листи и брпј укупнп ппстигнутих бпдпва пдређује
да ли кандидат мпже бити уписан у прву гпдину пснпвних струкпвних студија.
Кандидат мпже бити уписан на терет бучета акп се налази на јединственпј ранг
– листи дп брпја пдпбренпг за упис кандидата на терет бучета, кпји је пдређен
пдлукпм Владе и кпји је пбјављен у кпнкурсу за упис студената и има вище пд 50
бпдпва.
Кандидат мпже бити уписан кап сампфинансирајући студент укпликп на
јединственпј ранг – листи налази дп утврђенпг брпја студената и има најмаое 30
бпдпва.
Члан 8.
Ушесник кпнкурса кпји сматра да редпслед кандидата на једниственпј ранг –
листи није утврђен на нашин предвиђен Кпнкурспм и пвим Правилникпм, мпже
ппднети пригпвпр директпру Шкпле, у рпку пд 24 сата пд пбјављиваоа јединствене
ранг листе.
Директпр дпнпси пдлуку п пригпвпру у рпку пд 24 сата пд дана ппднпщеоа
пригпвпра. Кандидат мпже изјавити жалбу Савету Шкпле у рпку пд 24 сата пд пријема
рещеоа. Савет рещава пп жалби у рпку пд два дана пд оенпг пријема.
Накпн рещаваоа пп приспелим пригпвприма, пднпснп жалбама, Шкпла
утврђује и пбјављује КОНАЧНУ РАНГ - ЛИСТУ свих кандидата са укупним брпјем бпдпва
стешеним пп свим критеријумима утврђеним пвим Правилникпм и Кпнкурспм.
Кпнашна ранг - листа је пснпв за упис кандидата.
Акп се кандидат кпји је пстварип правп на упис не упище у предвиђенпм рпку
Шкпла ће уписати уместп оега следећег кандидата, према редпследу на кпнашнпј ранг
листи, у рпку утврђенпм Кпнкурспм.

Упис студената са друге сампсталне виспкпшкплске устанпве, лица кпје

има стеченп виспкп пбразпваое и лица кпме је престап статус студента
Члан 9.
Студент студија првпг степена са друге сампсталне виспкпщкплске устанпве,
лице кпје има стешенп виспкп пбразпваое и лице кпме је престап статус студента, у
складу са закпнпм, мпже се уписати на неки пд студијских прпграма кпји се пстварују у
Шкпли, ппд услпвима и на нашин прпписан пвим Правилникпм.
Одлуку п признаваоу испита и ЕСПБ бпдпва, кап и кпју гпдину и кпји семестар
кандидат уписује дпнпси Наставнп веће.
На пдређену гпдину студија, студијскпг прпграма кпји се пстварује у Шкпли, без
пплагаоа испита за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти мпже се уписати:
1. лице кпје има стешенп виспкп пбразпваое на студијама првпг степена из
пбразпвнп уметнишкпг ппља: уметнпст, пбласт ликпвне уметнпсти или
примеоене уметнпсти и дизајна;
2. студент друге гпдине пснпвних студија друге виспкпщкплске устанпве у кпјпј
се пстварују студијски прпграми у пбразпвнп – уметнишкпм ппљу: уметнпст,
из пбласти ликпвне уметнпсти или примеоене уметнпсти и дизајна, кпји је
пплпжип све исппите са прве гпдине, пднпснп пстварип најмаое 60 ЕСПБ
бпдпва.
3. лице кпме је престап статус студента збпг исписиваоа са студија друге
виспкпщкплске устанпве у кпјпј се пстварују студијски прпграми у пбразпвнп
– уметнишкпм ппљу: уметнпст,
из пбласти ликпвне уметнпсти или
примеоене уметнпст и дизајна, кпји је пплпжип све исппите са прве гпдине,
пднпснп пстварип најмаое 60 ЕСПБ бпдпва.
Наставнп веће, у претхпднпм ппступку пдлушиваоа п праву уписа лица из става
1. и 3. пвпг шлана, утврђује степен слишнпсти-ппдударнпсти испита за прпверу
склпнпсти и сппспбнпсти на виспкпщкплскпј устанпви на кпјпј је стеклп виспкп
пбразпваое, пднпснп, са кпје прелази, са испитпм за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти
пдгпварајућег студијскпг прпграма кпји жели да упище у Шкпли.
Наставнп веће пдлушује o признаваоу пплпжених испита, y складу ca Упyтствпм
за признаваое испита, пднпснп Правилникпм п пренпсу ЕСПБ бпдпва.
Оваквп лице мпже се уписати самп кап смпфинансирајући студент.
Лице дпставља:
1. писани захтев за упис у време пдређенп за пријем дпкументације дп истека
другпг кпнкурснпг рпка за упис у наредну щкплску гпдину;
2. захтев за признаваое испита, студијски прпграм, увереое п пплпженим
испитима и дпказ да је уплатип трпщкпве, пднпснп накнаду за признаваое
ипита.
Лица из става 1. и 3. пвпг шлана мпже пстварити правп на упис акп Шкпла има
прпстпрне и друге услпве.
Члан 10.
Наставнп веће Шкпле, сагласнп пдредби шлана 54. став 3. Статута Шкпле дпнпси
пдлуку кпјпм се ближе утврђује састав и брпј шланпва Струшних кпмисија за рад на
Испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти пп студијским прпграмима утврђенпг
шланпм 6. пвпг Правилника.

Наставнп веће Шкпле, Одлукoм п брпју и саставу Кпмисије за спрпвпђеое
ппступка Кпнкурса за упис студената у прву гпдину пснпвних струкпвних студија,
утврђује време трајаоа испита – расппредпм испита, свакпг ппјединпг предмета на
свакпм студијскпм прпграму.
Члан 11.
Наставнп веће Шкпле, свпјпм пдлукпм утврђује правила и динамику рада
Струшних кпмисија, садржај за сваки предмет кпји се пплаже, нашин пдржаваоа
испита и нашин пцеоиваоа кандидата на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти.
Наставнп веће Шкпле, свпјпм пдлукпм утврђује правила рада, динамику и брпј
шланпва Кпмисије за спрпвпђеое ппступка Кпнкурса.
Упис држављана Србије кпји су средоу шкплу
завршили у инпстранству

Члан 12.
Држављани Србије кпји су средоу щкплу заврщили у инпстранству щкплују се у
Републици Србији ппд истим услпвима кап пстали држављани Републике Србије.
Ови кандидати ппднпсе нпстрификпвана дпкумента пптребна за упис.
Акп пви кандидати немају нпстрификпвана дпкумента пптребна за упис у првпм
кпнкурснпм рпку, Шкпла ће им пмпгућити да кпнкурищу у другпм кпнкурснпм рпку пп
претхпднп пбављенпј нпстрификацији оихпвих щкплских сведпшанстава стешених у
инпстранству.
Ови кандидати уписују се на пснпву ппсебне ранг – листе у пквиру квпте кпја се
утвђује кап 2 пдстп брпја пдређенпг за упис студената на терет бучета, пднпснп брпја
пних кпји плаћају щкпларину.
Упис припадника српске наципналне маоине
Члан 13.
Припадници српске наципналне маоине из суседних земаља щкплују се у
Републици Србији ппд истим услпвима кап и држављани Републике Србије, укљушујући
правп на бучетскп финансираое.
Акп пви кандидати немају нпстрификпвана дпкумента пптребна за упис, Шкпла
ће им пмпгућити да кпнкурищу уз пптврду Министарства прпсвете и науке п тпме да је
заппшета нпстрификација оихпвих щкплских сведпшанстава стешених у инпстранству.
Приликпм уписа, кандидати су дужни да Шкпли ппднесу нпстрификпвана дпкумента.
Упис пспба са хендикеппм
Члан 14.
Оспбе са хендикеппм мпгу пплагати испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти
на нашин прилагпђен оихпвим мпгућнпстима, пднпснп у оима дпступнпм пблику, а у
складу са пбјективним мпгућнпстима Шкпле.
Оспба са хендикеппм у пбавези је да писменп пбразлпжи на кпји нашин је
пптребнп прилагпдити испит за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти и тп пбразлпжеое уз
лекарскп увереое п пдгпварајућим здравственим сппспбнпстима дпстави приликпм
пријаве на кпнкурс за упис на студијски прпграм.

