
 
Prilog 7.1. Konkurs za upis studenata 

 
 

К О Н К У Р С 
ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 

2011/2012. ГОДИНИ 
НА ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 

„МИХАИЛО ПАЛОВ“ У ВРШЦУ 
СМЕР - СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА 

 Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у 
Вршцу (смер струковни васпитач деце јасленог узраста) ће уписати укупно 40 студената 
(30 који се финансирају из Буџета Републике и 10 који се школују на терет личних 
средстава (самофинансирајућих); одељење на српском језику 30, одељење на румунском 
језику 5  и одељење на ромском језику 5. 
 У прву годину студија може се уписати кандидат који има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 
 Кандидат који конкурише за упис подлеже провери способности. Провера 
способности (говорних, музичких и физичких) има елиминаторни карактер. 
 Избор кандидата за упис обавља се према општем успеху постигнутом у средњој 
школи и резултатима на класификационом испиту (или на основу резултата опште матуре). 
 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК: 
- пријава кандидата --------- 2011. године од 09,00 до 12,00 часова; 
- провера способности (говорних, музичких, физичких) ----------- 2011. године од 

09,00 часова (након пријављивања на конкурс); 
- истог дана, након провера способноси, следи провера знања из бон-тона; 
- полагање класификационог испита: српски-румунски језик ------- 2011. од 09,00 

часова; општа информисаност ------ 2011. године од 10,30 часова; 
- објављивање резултата конкурса (ранг-листа) ----- 2011. у 12,00 часова; 
- упис примљених кандидата је ------- 2011. од 09,00 до 12,00 часова по распореду 

истакнутом на огласној табли школе. 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: 
- сведочанства I, II, III и IV разреда средње школе, 
- диплому о положеном завршном (матурском) испиту средње школе, 
- извод из матичне књиге рођених-венчаних, 
- лекарско уверење, 
- доказ о уплати накнаде за проверу способности у износу од ------- динара који се 

уплаћује на текући рачун 840-28666-72. 
Кандидати су обавезни да на проверу способности понесу личну карту или пасош. 
Уколико кандидат прође проверу способности полаже тестове и такође подности доказ 
о уплати класификационих испита у износу од -------- динара који се уплаћују на 
текући рачун 840-28666-72. 
Кандидати који стекну право на упис у Високу школу струковних студија за 
образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу (смер струковни васпитач деце 
јасленог узраста) подносе: 
- оригинална документа (сведочанства, диплому, извод из МКР-В и лекарско 

уверење), 
- два обрасца ШВ-20 (купују се у скриптарници школе), 
- индекс (купује се у скриптарници школе), 
- две слике формата 3,5х4,5 цм за индекс, 
- доказ о уплати школарине. 
Адреса: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“  
у Вршцу, Омладински трг 1, 26300 Вршац, 
              телефон: 013/831-628, факс: 013/832-517, сајт: www.uskolavrsac.edu.yu 


