
ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК  

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

Академија струковних студија Јужна Србија, Одсек – Висока школа за васпитаче 

Бујановац уписује студенте у прву годину основних струковних студија, у трећем 

конкурсном року, у школској 2022/2023. години на следећем студијском програму: 

Назив студијског 

програма 
Буџет 

Студенти који 

плаћају 

школарину 

Укупно Школарина 

Образовање васпитача за 

рад у предшколској 

установи 

- 42 42 55.000 

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ  РОК  траје од 29. септембра 2022. године до 10. октобра 2022. 

године и то: 

 Пријављивање кандидата – од 29. септембра до 6. октобра 2022. године од 9.00 

до 14.00 часова у просторијама Службе за студентска питања Одсека – Високе 

шоле за васпитаче Бујановац, или слањем потребне документације путем поште  

(адреса: Трг Карађорђа Петровића б. б. 17520 Бујановац) или 

путем е-поште на vsovgb@gmail.com 

 

 ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА – 7.  октобар 2022. године: 

 

 од 9.00 сати: провера говорних, музичких и физичких способности 

 од 10.00 сати: тест из српског језика и књижевности 

 од 11.00 сати: тест из опште информисаности  

 

 7. октобар 2022. године – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 

 10. октобар 2022. године, до 9.00 сати – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

 

 10. октобар 2022. године од 10.00 до 14.00 часова – УПИС 

 

Кандидат који је положио класификациони испит на другој високошколској установи, 

може се, на лични захтев и уз приложену потврду о положеном класификационом испиту, 

уписати на студијски програм, на којем има слободних места. 

 

mailto:vsovgb@gmail.com


НАЧИН КОНКУРИСАЊА 

 Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид 

ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ 

следећих докумената: 

 Пријавни лист (попуњен, може се преузети са сајта или узети на шалтеру Службе 

за студентска питања), 

 Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених, 

 Копија уз оригинал на увид сведочанства свa четири разреда завршене средње 

школе, 

 Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском 

испиту, 

 Лекарско уверење и уверење од логопеда 

 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара 

(рачун: 840-2110666-96, по моделу 97, са позивом на број: 8604). 

 Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту 

или пасош. 

 

УПИС КАНДИДАТА 

 

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном 

року. 

 

За упис су неопходна следећа документа: 

 

 оригинални извод из матичне књиге рођених, или оверена фотокопија, 

 оригинална сведочанства свих разреда средње школе или оверене 

фотокопије, 

 оригинална диплома о положеном матурском, односно завршном испиту 

или оверена фотокопија, 

 два обрасца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената, добија се на шалтеру 

Службе за студентска питања), 

 доказ о уплати трошкова уписа прве године и накнада за издавање индекса 

 две фотографије 3,5×4,5 cm, 

 доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину. 

 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. 

 

Све додатне информације могу се добити у Служби за студентска 

питања, на телефоне 017/853-692, 017/850-056 или на мејл 

vsovgb@gmail.com 
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