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КОНКУРС  
за упис студената у школску  2020/2021.г. 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
 

На мастер струковне студије, школске 2020/2021 год. Школа уписује укупно 30 

(тридесет) самофинансирајућих студената на два студијска програма: 

 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ 

СТУДИЈЕ 

Број студената 

који се финансирају 

из буџета 

који плаћају 

школарину 

1. Аудиовизуелне 

композиције 
 

0 

 

10 

2.  Дизајн: 

- Модул Бренд дизајн  

- Модул Просторни дизајн 

 

 

0 

 

20 

(10 студената по модулу) 

    

КОНКУРСНИ РОКОВИ: 

Први  

(септембарски) 

конкурсни рок 

Мастер струковне студије Аудиовизуелне композиције 

14–16. септембар 2020. Пријављивање кандидата 

17–19. септембар 2020. Полагање пријемног испита 

25. септембар 2020. Упис примљених кандидата 

  

 

 

Први 

(септембарски) 

конкурсни рок 

Мастер струковне студије Дизајн 

18,  21, 22  септембар 2020. Пријављивање кандидата 

23. септембар 2020. Полагање пријемног испита 

29, 30. септембар Упис примљених кандидата  

 

*Термини наведених активности биће накнадно објављени на сајту Школе. 
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УСЛОВИ ЗА УПИС: 
Право на упис, у оквиру броја студената предвиђеног за упис на прву годину мастер 

струковних студија, остварују кандидати који су претходно завршили основне 

струковне студије и положили пријемни испит.  

У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које је претходно 

завршило основне струковне студије, односно лице коме је нострификована диплома о 

завршеним основним струковним студијама (180 ЕСПБ). 

Држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020. години завршили 

основне струковне студије у иностранству конкуришу са Потврдом Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја о томе да је започета нострификација 

потребних школских докумената, а уписују се по добијању решења о нострификацији 

дипломе о стеченим основним струковним студијама. 

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

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

струковне студије приложи доказе да је здравствено осигуран за школску 2020/2021. 

годину, да је уплатио школарину, као и да приложи уверење о познавању  српског 

језика. 

 

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ: 
1. Пријава на конкурс – добија се у Школи  

2. Извод из матичне књиге рођених  

3. Уверење о држављанству  

4. Фотокопију дипломе и додатка дипломи (кандидати којима је израда дипломе и 

додатка дипломи у току треба да доставе уверење о завршеном претходном 

школовању), а оригинале доноси на увид 

5. Уверење о положеним испитима (кандидати којима је израда дипломе и 

додатка дипломи у току) 

6. Оригинални примерак уплатнице као доказ о уплати накнаде за полагање 

испита за проверу сколности и способности. 

7. Портфолио – презентацију радова из области за коју се кандидат пријављује, са 

биографијом 

 

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

које не морају бити оверене се задржавају у Школи. 

Накнада за полагање пријемног испита за студијски програм Дизајн износи  

5.000,00 дин. а за студијски програм Аудиовизуелне композиције ћe  бити накнадно 

објављена. Уплата  се врши  на жиро рачун школе бр. 840-1865666-30, позив на 

број: 32022; шифра плаћања: 189. 

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

и место завршених основних струковних студија, податке о оствареном успеху на 

основним струковним студијама, изјаву којом кандидат потврђује да је упознат са 

правилима за упис студената у прву годину мастер струковних студија и да својим 

потписом потврђује да прихвата утврђена правила пријемног испита. 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 
Избор и рангирање кандидата за упис на мастер струковне студије врши се према 

следећим критеријумима: 

а. Успеха постигнутог у току основних студија – максимално 20 бодова 

б. Успеха постигнутог на пријемном испиту – максимално 80 бодова 

Студијски програм Аудиовизуелне композиције 

Успех постигнут на основним студијама - максимално 20 бодова  

Портфолио - максимално 30 бодова  

Интервју са кандидатом - максимално 20 Тест аудиовизуелне писмености – 

максимално 30 бодова 

 

 

 



Студијски програм Дизајн (модул Бренд дизајн и модул Просторни дизајн) 

Успех постигнут на основним студијама - максимално 20 бодова 

Портфолио - максимално 60 бодова  

Интервју са кандидатом - максимално 20 бодова  

 

Максималан број бодова на пријемном испиту је 100, што представља збир бодова 

остварених на пријемном испиту  и бодова остварених на основу успеха у претходно 

завршеним основним струковним студијама. 

 

По основу успеха постигнутог на основним струковним студијама, кандидат  који је 

завршио високошколску установу у пољу уметности може освојити највише 

двадесет (20) бодова који подразумевају збир просечне оцене са основних студија и  

оцене завршног рада, а у колико кандитат није имао завршни рад узима се просек 

оцена из свих уметничких предмета. 

Уколико је кандидат завршио основне струковне студије које нису у пољу 

уметности узима се успех основних студија помножен са 2 (два). 

 

Укупан број бодова које кандидат оствари на пријемном испиту изражава се као збир 

бодова којим је Комисија оценила кандидата и успеха постигнутог на основним 

студијама. Кандидат који не оствари више од 50% бодова тј. 41 бод од предвиђених 80 

бодова додељених од стране Комисије, није положио пријемни испит и не стиче право 

рангирања на листи, као ни право уписа. 

 
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу важећу личну карту 

или пасош. 

 

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

према резултату оствареном на пријемном испиту и према оствареном успеху на 

основним струковним студијама. 

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. 

 

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА: 
Школа утвђује ЈЕДИНСТВЕНУ (ПРЕЛИМИНАРНУ) РАНГ ЛИСТУ кандидата који су 

полагали пријемни испит 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 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 уколико се на Коначној ранг листи рангира до броја 

одобреног за упис и  има најмање 57 бодова. 

 

 

 

 

 

 

 



УПИС КАНДИДАТА: 
Документа потребна за упис (у оригиналу): 

1. Диплома и додатак дипломи основних струковних студија (кандидати којима је 

израда дипломе и додатка дипломи у току треба да доставе уверење о 

завршеном претходном школовању), 

2. Уверење о положеним испитима (кандидати којима је израда дипломе и 

додатка дипломи у току), 

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.  

 

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.  

 
 

ЦЕНА ШКОЛАРИНЕ: 
 Цена школарине за школску 2020/2021.г. за студенте домаће држављане је 

150.000,00 динара. Цена  школарине за студенте стране држављанине је 1500 Евра. 

 

*Школа задржава право промене текста конкурса у складу са одлукама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Одлукама Владе РС као и других надлежних 

органа.  

 

*Ближа објашњења у вези са спровођењем конкурса за упис биће објављена на сајту 

школе. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Лице овлашћено за заступање 

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

 

      мр Драган Бошковић, проф.сс 

 

 

 


