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КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА  

 НА ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ  
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ЗА СЛОБОДНА МЕСТА 

 

НА АКРЕДИТОВАН СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ 

ШКОЛА УПИСУЈЕ  15 ( ПЕТНАЕСТ )  СТУДЕНАТА 
 

На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне 

струковне студије за васпитаче (деце предшколског, јасленог узраста или  за 

традиционалне игре), са најмање 180 ЕСПБ бодова. 

Студенти по завршетку двогодишњих студија стичу 120 ЕСПБ и звање 

Струковни мастер васпитач. 
 На мастер струковне студије могу се уписати и лица која су завршила основне  

академске студије за васпитаче и професоре разредне наставе, психолози и педагози и 

дипломирани студенти других сродних високих школа и факултета из поља друштвено-

хуманистичких наука, са стечених најмање 180 ЕСПБ, односно лица која су завршила 

основне академске студије по старом програму. 

Лица из претходног става дужна су да приликом пријаве на Конкурс за мастер 

струковне студије приложе и уверење о положеним испитима, како би Наставно стручно 

веће утврдило диференцијалне испите које лице треба да полаже . 

СТУДЕНТИ САМИ СНОСЕ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА 

- ШКОЛАРИНА ИЗНОСИ 70.000,00 динара. 

Школарина се може плаћати у 10 (десет) једнаких месечних рата. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА 

 За упис на прву годину студија од 20. ЈУЛА до 30. СЕПТЕМБРА 2021. 

године, од 9.00 до 14.00 часова. 

 Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис мастер струковних студија, 

поред попуњене пријаве на конкурс, прилажу фотокопије следећих докумената и 

оригинале на увид:  

 Диплому о завршеним основним струковним студијама ( уколико је кандидат 

завршио вишу школу и дошколовање – обе дипломе); 

 Извод из матичне књиге рођених (венчаних); 

 Уверење о држављанству; 

 Личну карту или пасош на увид; 

 Доказ о уплати трошкова пријаве 3.000,00 динара 

 

Кикинда, Светосавска 57; тел: 0230/439-250, тел/факс: 0230/422-423; e-mail:vsssovki@vaspitacka.edu.rs; www.vaspitacka.edu.rs 



Кандидати могу пријаву скинути са сајта ВШССОВ у Кикинди  

www.vaspitacka.edu.rs , скенирати ( фотокопирати ) наведена документа и послати их 

поштом или на е:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs  

 

Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм 

Струковни мастер васпитач су просечна оцена на завршеним претходним нивоима 

студија (заокружена на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом 

уписа имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеним претходним 

нивоима студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има 

кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија. 

Кандидати који нису завршили Високу школу струковних студија за образовање 

васпитача, достављају уверење о положеним испитима или додатак дипломи и 

студијски програм по којем су завршили студије. Веће мастер студија одлучиће о 

садржају евентуалних диференцијалних испита. 

Наставно-стручно веће донеће 4.10.2021. године ранг листу за упис прве године. 

Учесник конкурса који сматра да конкурс није спроведен на утврђен начин и да су 

његова права повређена може поднети приговор директору школе у року од три дана од 

дана објављивања ранг-листе, а директор доноси решење о приговору у року од 24 часа 

од дана подношења приговора. 

 

У П И С   К А Н Д И Д А Т А 

 16. и 23. ОКТОБРА 2021.године, од 9.00 до 14.00 часова 

 Сви кандидати који су испунили услове за упис достављају: 

 Два пријавна листа ШВ-20 (добија се у школи) 

 Индекс (добија се у школи) 

 Две фотографије 3,5 X 4,5 см 

 Фотографија у bmp.формату на електронском медију 

 Доказ о уплати прве рате школарине – 7.000,00 динара 

 Доказ о уплати трошкова уписа – 6.500,00 динара 

  

СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА РАЧУН ВШССОВ У КИКИНДИ 

840-657666-13 
 

Ближе информације могу се добити у Школи -  на тел. 0230/422-423  

                                                          и е:mail – vsssovki@vaspitacka.edu.rs 
 
 
 

Д и р е к т о р 
 

др Ангела Месарош 
Живков,проф.струк.студ. 
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