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УСЛОВИ ЗА УПИС

СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2021/2022.г.
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 2020/2021 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 уз пријаву на
конкурс достави потврду о познавању српског језика издату од стране релевантне
установе, а при упису потврду о здравственом осигурању. Страни држављани се
рангирају на посебној ранг листи.
Страни држављани могу се условно уписати у случају када поступак за признавање
није завршен пре рока за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако
након признавања стране јавне исправе нису испуњен услови за упис, сматраће се да
условни упис није извршен.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:
1. Пријава на конкурс - добија се у Одсеку
* 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.
*Оригинали докумената (наведени у тачки 2. до 5.) доносе се на увид, а фотокопије
које не морају бити оверене се задржавају у Одсеку.
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.

Цена испита за проверу склоности и способности за упис на основне струковне
студије за школску 2021/2022 год. износи 6.000,00 динара.
Уплата се врши на жиро рачун Одсека број 840-0000002105666-61; Шифра плаћања:
189; Позив на број: 333 – шифра из Ценовника (две цифре).

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:
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.
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
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.

ПРИВРЕМЕНА (ПРЕЛИМИНАРНА) РАНГ ЛИСТА:
Одсек утврђује ПРИВРЕМЕНУ (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 привременој (прелиминарној) ранг листи није
утврђен на начин утврђен овим Конкурсом може поднети приговор у року од 24 сата
од објављивања привремене (прелиминарне) ранг листе.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА:
Одсек 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 КАНДИДАТА:
Документа потребна за упис (у оригиналу):
Диплома средње школе
Сведочанства за сва четири разреда средње школе
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству
Очитана или фотокопирана лична карта
Два ШВ обрасца двострано одштампана (може се преузети сајта
https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf)
7. Доказ о уплати накнаде за индекс (добија се у студентској служби)
8. Две фотографије 3,5 x 4.5 цм
9. Доказ о уплати школарине за студенте који сами финансирају студије
10. Уверење о статусу или исписница са високошколске установе за кандидате
који студирају или су исписани са друге високошколске установе.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

У случају да се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року
(након јавне прозивке свих кандидата), Одсек 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 2021/2022.г. за студенте домаће држављане је 96.000,00
динара.
Износ школарине за студенте стране држављанине је 1350,00 Еура.

Руководилац одсека за уметност и дизајн
мр Драган Бошковић, проф.сс

