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КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА 
 
У прву годину основних студија Висока школа ликовних и примењених уметности струковних 
студија уписаће укупно 45 студената, и то: 
 

‐ 30 студената који се финансирају из буџета 
‐ 15 студената који плаћају школарину 
  

 
Студијски програм 

Број студената 

који се финансирају 
из буџета 

који плаћају 
школарину 

1. Графички дизајн  10  5 

2. Дизајн ентеријера  10  5 

3. Медији слике  10  5 

 

  Конкурсни рокови: 
 

Први конкурсни рок 

20.06.2018. до 15.07.2018. 

20.06.2018; 21.06.2018; 22.06.2018.  Пријављивање кандидата 

01.07.2018; 02.07.2018; 03.07.2018. 
Полагање пријемног испита 
према распореду   

13.07.2018. 

14.07.2018. 

15.07.2018. 

Упис по студијским 
програмима 

17.07.2018.  Завршен упис у првом року 

 
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. 
Страни држављани се могу уписати у  статусу  студената који плаћају школарину а под истим 
условима као и домаћи држављани. 
 
 
 



Пријава кандидата на конкурс: 

Кандидати  приликом  пријаве  на  конкурс  подносе  на  увид  оригинална  документа,  а  уз 
пријавни лист предају фотокопије следећих докумената:  
‐ диплому средње школе  
‐ сведочанства сва четири разреда завршене  средње школе  
‐ извод из матичне књиге рођених  
 ‐ уверење о држављанству 
‐  оригинални примерак    уплатнице  (доказ о  уплати накнаде  за  полагања испита  за  проверу 
сколности  и способности)  
Кандидати  су  обавезни  да  на  полагање  испита  за  проверу  склоности  и  способности  понесу 
важећу личну карту или пасош. 
Надокнада  за  полагање  испита  за  проверу  склоности  и  способности  у  износу  од  5.500,00 
дин.  уплаћује  се  на жиро  рачун  школе  бр.  840‐1865666‐30,  позив  на  број:  32022; шифра 
плаћања: 189 
 
Кандидати подносе пријаву на конкурс која садржи: називе студијских програма, податке о 
кандидату,  назив  и место  завршене  средње школе,  податке  о  оствареном  успеху  у  средњој 
школи,  изјаву  којом  потврђује  да  је  упознат  са  правилима  заједничког  конкурса  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: 
Кандидат који конкурише за yпис у прву годину основниx струковних студија полаже испит за 
проверу склоности и способности. 
Право  уписа  стиче  кандидат  који  је  на  ранг  листи  рангиран  у  оквиру  одобреног  броја 
студената за упис. 
Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија студија  обавља се према 
резултату  постигнутом  на  испиту  за  проверу  склоности  и  способности  и  према  успеху 
постигнутом у средњој школи у четворогодишњем трајању. 
Ранг  листе  се  сачињавају  према  укупном  броју  бодова  сваког  кандидата  по  утврђеним 
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. 
По  основу  општег  успеха  постигнутог    у  средњем  образовању,  кандидат  може  освојити 
најмање осам (8), а највише двадесет (20) бодова (збир просечних оцена из свих предмета у 
свим разредима). 
Кандидат на испиту за проверу склоности и способности може освојити највише 80 бодова. 
Испит  за  проверу  склоности  и  способности  на  студијским  програмима  Медији  слике, 
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 
 
 
Испит  за  проверу  склоности  и  способности  од    1.‐  3.  је  заједнички  за  сва  три  студијска 
програма  (Графички дизајн, Медији слике, Дизајн ентеријера), а испит под редним бројем 4.  
‐  Визуелно обликовање  је посебан за сваки студијски програм.  
Кандидатима који конкуришу за упис на одређени студијски програм, ће се омогућити да 
поред тог студијског програма, конкуришу и на остала два студијска програма. Уколико 
наведени кандидати не остваре довољан број поена за упис на   жељени студијски програм, 
могу се уписати на остале студијске програме које су навели као алтернативне уколико на тим 
студијским програмима има   преосталих места. Критеријум за упис у овом случају  је   број 
остварених поена. 
 
 
 
 
 



Јединствена ранг листа: 
 
Школа утвђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ  ЛИСТУ свих кандидата који су положили испит за проверу 
склоности и способности са укупним бројем бодова стеченим по свим критријумима  за упис 
студената, без обзира на начин финансирања. 
Место на јединственој ранг  листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат 
може бити уписан у прву годину основних струковних студија. Кандидат може бити уписан 
на терет буџета ако се налази на  јединственој ранг   листи до броја одобреног за упис 
кандидата на терет буџета, који је одређен одлуком Владе и који је објављен у конкурсу 
за упис студената и има више од 50 бодова. 
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој 
ранг  листи налази до утврђеног броја студената и има најмање 30 бодова. 
 
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен 
на  начин  предвиђен  Конкурсом  и  овим  Правилником,  може  поднети  приговор  директору  
школе, у року од 24 сата од објављивања јединствене ранг листе. 
Директор  доноси  одлуку  о  приговору  у  року  од  24  сата  од  дана  подношења  приговора. 
Кандидат може изјавити жалбу Савету Високе школе у року од 24  сата од пријема решења. 
Савет решава по жалби у року од два дана од њеног пријема. 
 
Коначна ранг листа: 
 
Школа  утврђује  и  објављује  КОНАЧНУ  РАНГ  ‐  ЛИСТУ  свих  кандидата  са  укупним  бројем 
бодова. Коначна ранг ‐ листа је основ за упис кандидата. 
 
Упис: 
 
Ако  се  кандидат  који  је  остварио  право  на  упис  не  упише  у  предвиђеном  року,    школа  ће 
уписати уместо њега уписати  следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у 
року утврђеном Конкурсом. 
 
Износ школарине: 
 
Износ  школарине  за  школску  2018/2019.г.  за    студенте  домаће  држављане    је  96.000,00 
динара. 
Износ школарине за студенте стране држављанине  је  1.500  УСД. 
 
 
 
 

 
 
Д И Р Е К Т О Р 

    Соња Влаховић, проф.сс 


