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Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија - Одсек за 

уметност и дизајн Београдске академије пословних и уметничких струковних студија 

објављује: 

 

КОНКУРС ЗА УПИС  
СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/2021.г. 
 

Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија у прву годину 

основних струковних студија на три студијска програма уписује укупно 48  (четрдесет 

осам) студената и то 30 (тридесет) студената чије се студије финансирају из 

буџета и 18 (осамнаест) студената који сами финансирају своје студије: 

  

 

Студијски програм 

Број студената 

који се финансирају 

из буџета 

који плаћају 

школарину 

1.  Графички дизајн 10 8 

2.  Дизајн ентеријера 10 5 

3.  Медији слике 10 5 

 

* Број  студената који се финансирају из буџета је утврђен према Одлуци Владе 

Републике Србије о броју студената за упс у прву годину студијских програма 

основних струковних студија који се финансирају из буџета РС за академије и високе 

школе чији је оснивач РС , у школској 2020/2021 год.  објављеној у „Службеном 

гласнику Републике Србије“ бр. 76/2020. 

 

  КОНКУРСНИ РОКОВИ: 

 

Пријављивање кандидата    22,  23,  24  јуни 2020. године 

 

Полагање испита за проверу склоности и способности: 

 

1. Студијски програм Медији слике  25,  26,  27.   јуни 2020. године; 

2. Студијски програм Графички дизајн   06,  07,  08.   јули 2020. године; 

3. Студијски програм Дизајн ентеријера  06,  07,  08.   јули 2020. године 

4. Упис кандидата     13,  14,  15.   јули 2020. године.  

              

*Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија задржава 

право промене термина конкурсних рокова у складу са Упутством за спровођење 

конкурса за  упис студената у прву годину основних струковних  студија  

школске  2020/2021.  
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 УСЛОВИ ЗА УПИС: 

 

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има средње 

образовање у четворогодишњем трајању, односно лице коме је нострификована 

диплома о завршеном средњем образовању. 

Држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020 години средњу школу 

завршили у иностранству прилажу оригинално решење о нострификацији школских 

сведочанстава, тј. средњoшколске дипломе стечене у иностранству које је издао 

надлежни орган. 

Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као и 

држављани Републике Србије. Страни држављанин  дужан је да при упису на основне 

струковне студије  приложи уверење  о познавању  српског језика. 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ: 

 

   1. Пријава на конкурс - добија се у Школи 

* 2. Диплома средње школе  

* 3. Сведочанствa  (I, II, III и  IV године средње школе) 

* 4. Извод из матичне књиге рођених  

* 5. Уверење о држављанству 

6. Уверење о статусу или исписницу са  високошколске  установе за кандидате који 

студирају или су исписани са друге високошколске установе; 

7. Оригинални примерак уплатнице као доказ о уплати накнаде за полагања испита за 

проверу сколности и способности. 

 

Накнада  за полагање испита за проверу склоности и способности у износу од 

6.000,00 дин. уплаћује се на жиро рачун школе бр. 840-1865666-30, позив на број: 

32022; шифра плаћања: 189. 

 

*Оригинали докумената (наведени у тачки 2. до 5.) доносе се на увид, а фотокопије 

које не морају бити оверене се задржавају у Школи.  

Пријава на конкурс садржи:  Назив студијског програма, податке о кандидату, назив 

и место завршене средње школе, податке о оствареном успеху у средњој школи, изјаву 

којом  кандидат потврђује да је упознат са правилима за упис студената у прву годину 

основних струковних студија и да својим потписом потврђује да прихвата утврђена 

правила испита за проверу склоности и способности. 

 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ: 

 

Испит за проверу склоности и способности на студијскoм програму  Медији слике 

састоји се из  4 (четири) дела: 

 

1. Цртање (мртва природа) - 20 бодова 

2. Сликање (мртва природа) - 20 бодова 

3. Тест - 10 бодова 

4. Визуелно обликовање – 30 бодова 

 

Испит за проверу склоности и способности на студијском програму Графички дизајн 

и Дизајн ентеријера састоји се из 4 (четири) дела: 

 

1. Цртање (мртва природа) – 15 бодова 

2. Сликање (мртва природа) – 15 бодова 

3. Тест – 10 бодова 

4. Визуелно обликовање – 40 бодова 



Рангирање кандидата за упис у прву годину основних струковних студија  врши се се 

према резултату оствареном на испиту за проверу склоности и способности и према 

оствареном успеху  у средњој школи у четворогодишњем трајању. 

Ранг листе се сачињавају према укупном броју  остварених бодова  кандидата и у 

складу са утврђеним мерилима. 

Право уписа стиче кандидат који је на Коначној ранг листи рангиран у оквиру 

одобреног броја студената за упис. 

 

Кандидат који конкурише за yпис у прву годину основниx струковних студија  

полаже испит за проверу склоности и способности. Кандидати су обавезни да на 

полагање испита за проверу склоности и способности понесу важећу личну карту или 

пасош. 

На испиту за проверу склоности и способности кандидат укупно може остварити 

највише 100 бодова - по основу општег успеха оствареног  у средњем образовању 

најмање осам (8), а највише двадесет (20) бодова (збир просечних оцена из свих 

предмета у свим разредима) и највише 80 бодова на испиту за проверу склоности и 

способности. 

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА: 

 

Школа утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ (ПРЕЛИМИНАРНУ) РАНГ ЛИСТУ  кандидата који 

су полагали испит за проверу склоности и способности према укупно оствареном  

броју бодова стеченом по свим критријумима  за упис студената. 

Кандидат  који сматра да редослед   на јединственој (прелиминарној) ранг листи није 

утврђен на начин утврђен овим Конкурсом и у складу са  Правилником о упису 

студената број 2/10 од 30.11.2018.године, може поднети приговор  

заступнику/овлашћеном лицу  школе, у року од 24 сата  од објављивања јединствене 

(прелиминарне) ранг листе. 

Заступник школе доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од дана подношења 

приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету  у року од 24 сата од пријема 

решења. Савет решава по жалби у року од  48 часова од  пријема жалбе. 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА: 

 

Школа утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ   кандидата са укупним бројем  

остварених бодова.  Коначна ранг  листа је основ за упис кандидата. 

 

Кандидат може бити уписан  у статусу студента чије се студије финансирају из 

буџета  ако се на  Коначној ранг  листи  рангира  до броја одобреног за упис кандидата 

на терет буџета  и ако има више од 50 бодова. 

Кандидат може бити уписан у статусу  студента који сам финансира студије   

уколико се на Коначној ранг листи рангира  до броја одобреног за упис кандидата у 

статусу самофинансирајућег студента   и има најмање 30 бодова. 

 

УПИС КАМДИДАТА: 

 

Документа потребна за упис (у оригиналу): 

 

1. Диплома средње школе 

2. Сведочанства за сва четири разреда средње школе 

3. Извод из матичне књиге рођених 

4. Уверење о држављанству 

5.  Два ШВ обрасца (добијају се у студентској служби) 

6.  Доказ о уплати накнаде за индекс (добија се у студентској служби) 

7.  Две фотографије 3,5 x 4.5 цм 



8.  Доказ о уплати школарине за студенте који сами финансирају студије 

9.  Уверење о статусу или исписница са  високошколске  установе за кандидате 

који студирају или су исписани са друге високошколске установе;  

 

У случају да се кандидат који је остварио  право на упис не упише у предвиђеном року 

(након јавне прозивке), Школа ће уместо њега уписати следећег кандидата према 

редоследу на Коначној ранг листи у року који је утврђен конкурсом.  

 

На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу 

студената чије се студије финансирају из буџета само једанпут.  

ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ: 

 

Износ школарине за школску 2020/2021.г. за  студенте домаће држављане  је 96.000,00 

динара. 

Износ школарине за студенте стране држављанине  је 1350,00  Еура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лице овлашћено за заступање 

        по овлашћењу  бр. 01-641 од 02.06.2020.г. 

 

      мр Драган Бошковић, проф.сс 

 


