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К О Н К У Р С  

ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ  
2014/15. ГОДИНИ – ПРВИ КОНКУРСНИ РОК 

НА ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ  
"МИХАИЛО ПАЛОВ" ВРШАЦ 

С М Е Р 
СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ 

Висока школа струковних студија за васитаче  

"Михаило Палов" Вршац уписаће у јунском року 25 кандидата на смеру струковни 

васпитач – специјалиста за припремни предшколски програм (самофинансирајући). 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

- Пријава кандидата на конкурс вршиће се почев од 02.06.2014. г., па закључно са 01.07.2014. г.               
у времену од 10,00 до 13,00 часова у студентској служби Високе школе. 
- Право на конкурс имају сви кандидати који су претходно стекли звање                                        
с т р у к о в н и    в а с п и т а ч. 

- Утврђивање редоследа кандидата врши на основу просечне оцене свих положених испита на 
основним студијама. 
- Уплата школарине се врши у пет једнаких рата на текући рачун Високе школе 840-28666-72. 
- Приликом уписа кандидат је дужан да достави следећа документа: 
1. Оверену фотокопију дипломе о завршеној Високој школи струковних студија за образовање 
васпитача или оверену фотокопију уверења о дипломирању уколико диплому још није примио 
(кандидати достављају приликом конкурса); 
2. Оригинал извод из Матич. књиге рођен. или венчан. (не старији од 6 мес. – кандидати 
достављају приликом конкурса). Уколико се ради о изводу који је трајан прилаже се оверена 
фотокопија; 
3. Оверену фотокопију додатка дипломи са Високе школе или уверење о положеним испитима 
(кандидати достављају приликом конкурса); 
4. Две слике (позадина на сликама мора бити светла, а слике обавезно у колору – као за личну 
карту) формата 3,5х4,5 цм за индекс (доносе кандидати који су примљени и то 09.07.2014. 
године приликом обављања уписа); 
5. Доказ о уплати прве рате школарине (доносе кандидати који су примљени и то 09.07.2014. 
године приликом обављања уписа); 
6. Лична карта или пасош на увид; 
7. Индекс и обрасци ШВ-20 (скриптарница школе). 
 
Ранг листа примљених кандидата биће објављена 02.07.2014. године у 10,00 часова. 

Примедбе на ранг листу подносе се 03.07.2014. године од 10,00 до 12,00 часова, а решење по 

приговору доноси се у року од 24 часа, најкасније до 04.07.2014. године до 12,00 часова. Упис 

је 09.07.2014. године од 10,00 до 13,00 часова. 

 

Адреса: Висока школа струковних судија за васпитаче "Михаило Палов" Вршaц,             
Омладински трг 1, 26300 Вршац, тел./факс 013/831-628, 832-517, сајт: www.uskolavrsac.edu.rs 

 


