Висока школа струковних студија за информационе и
комуникационе технологије у прву годину студија
уписаће укупно 280 студената, по 70 на сваки од
четири студијска програма основних студија.
• ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(буџет 35, самофинансирање 35)
• ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ
(буџет 25, самофинансирање 45)
• ПОШТАНСКЕ И БАНКАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(буџет 30, самофинансирање 40)
• МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА
(буџет 20, самофинансирање 50)

- Пријемни испит ће се обавити у уторак 30. јуна 2009. године.
- Све информације о поступку предаје докумената, пријемном испиту и упису налазе се у
Информатору
који се може купити у скриптарници Школе по цени од 300 динара.
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Извод из конкурса
Услови уписа
Важни термини
Потребна документа
Школарина

Упис у школску 2009/10 подразумева 3
фазе:

Пријем докумената
Пријава за упис
Распоред просторија

Правила пријемног испита

Формирање ранг листе
Документа за упис
Распоред просторија

На основу члана 112. и члана 119. став 6, Закона о високом образовању ("Службени
гласник РС", број 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08), и Одлуке Владе Републике
Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних
студија који се финансирају из буџета за високе школе струковних студија чији је оснивач
Република за школску 2009/2010. годину ("Службени гласник РС", број 40/2009),
Конференција директора виших школа Србије (високих школа струковних студија)
расписује заједнички

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НА ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА, ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. ГОДИНУ

• У прву годину основних студија у високу школу струковних студија може се уписати
лице које има средње образовање утврђено овим конкурсом.
• Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се школовати у
Републици Србији на високошколским установама под истим условима као и грађани
Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања
на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе
да је започета нострификација потребних школских докумената. Кандидати који
поседују документа Републике Српске и бивше Републике Српске Крајине
конкуришу без нострификације. Суседне земље у смислу ове одредбе су: Мађарска,
Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и
Црна Гора. Високошколске установе су обавезне да у оба конкурсна рока прихвате
пријаве свих заинтересованих кандидата по овом основу. Кандидати своју националну
припадност потврђују писаном изјавом.
• Држављани Републике Србије који су привремено расељени са територије АП Косово и
Метохија уписују се на високошколске установе у Републици Србији под истим условима
као и други држављани Републике Србије. Уколико ови кандидати нису у могућности да
приликом пријављивања на конкурс, односно уписа на високошколску установу, поднесу
све јавне исправе наведене у одредбама конкурса, уместо јавне исправе која недостаје
приложиће своју писану изјаву. Уколико недостају сведочанства о завршеним разредима
средње школе, аритметичка средина средњих оцена постојећих сведочанстава користиће
се као средња оцена недостајућих.
• Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит, односно испит за проверу
склоности и способности, ако је полагање таквог испита предвиђено овим конкурсом.
Пријемни испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи, у

струци за коју кандидат конкурише. Кандидат је дужан да полаже све испите предвиђене
овим конкурсом, за школу за коју конкурише.
• Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом
на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности и према
општем успеху постигнутом у средњој школи. РАНГ-ЛИСТА се сачињава према укупном
броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише
100 бодова.
• Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих
предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи
највише 40 бодова.
• Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
• Резултат који кандидат постиже на класификационом испиту оцењује се од 0 до 60
бодова.
• Висока школа струковних студија утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ-ЛИСТУ свих
кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим
конкурсом, како за кандидате који се финансирају из буџета тако и за оне који плаћају
школарину. Место на јединственој ранг-листи и број укупно постигнутих бодова одређују
да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран
из буџета или ће плаћати школарину.
• Услов за одређивање редоследа кандидата на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ-ЛИСТИ је
полагање пријемног испита.
• Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг-листи,
за студијски програм, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је
одређен овим конкурсом за високу школу струковних студија, а има најмање 51 бод..
• Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није
утврђен на начин предвиђен Конкурсом може поднети приговор директору школе, у коју
је конкурисао за пријем, у року од 24 сата од објављивања ранг-листе. Директор доноси
одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора. На решење директора
може се уложити жалба органу управљања Школе у року од 24 сата од пријема решења.
Орган управљања Школе решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема.
• Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, школа утврђује и
објављује КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим
по свим критеријумима. Јединствена ранг-листа се објављује на огласној табли и интернет
страници Школе.
• Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном
року, губи право на упис и школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према
редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним овим конкурсом.
• Држављанин Републике Србије који је завршио средње образовање или део образовања
у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна
школска исправа у складу са законом.

УСЛОВИ УПИСА У ШКОЛУ НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
(Усклађени са ЗАЈЕДНИЧКИМ КОНКУРСОМ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ
ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА, ЗА ШКОЛСКУ 2009/10. ГОДИНУ)

Право учешћа на конкурсу за упис у прву годину студија, на свим студијским програмима
имају кандидати са завршеним средњим образовањем.
Школа уписује:
• 110 буџетски финансираних, и
• 170 самофинансирајућих (оних који сами плаћају школарину) студената.
(школарина за 60 ЕСПБ износи 72000 динара и може се платити у ратама).

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА
Сви кандидати пријављени на конкурс за упис који испуњавају опште услове (имају
одговарајуће средње образовање) полажу пријемни испит из математике (писмено).
Пријемни испит се, полаже у облику теста. Накнада за полагање пријемног испита износи
3000 динара.
Испит се вреднује од 0 - 60 бодова.
Избор кандидата за упис на студије врши се од кандидата који су полагали пријемни
испит.
Општи успех у претходном образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена
свих разреда средње школе множи са два (максимум je 40 бодова).
Место на ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може
бити уписан у прву годину студија и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати
школарину.
Кандидат може бити уписан као буџетски финансиран, ако има најмање 51 бод на основу
општег успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту.
Уколико се општи услови конкурса за упис у I годину основних струковних студија као и
начин избора кандидата у међувремену промене одлукама Министарства просвете и
спорта, односно Владе Републике Србије, сви заинтересовани кандидати за упис у школу
биће о томе на време информисани у Конкурсу.
Такође, о свим евентуалним променама услова Конкурса кандидати ће бити обавештени
преко огласне табле школе, односно званичне презентације Школе.

ВАЖНИ ТЕРМИНИ
1. Пријављивање кандидата за упис у Високу школу струковних студија за информационе
и комуникационе технологије 22, 23 и 24. јуна од 9:00 до 14:00 часова.
2. Пријемни испит ће се обавити у уторак 30. јуна 2009.

Време ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ће бити означено на потврди коју сваки
кандидат добија приликом пријављивања.
3. Листа кандидата са бодовима из средње школе биће објављена у четвртак 25.06.2009.
године у 10 часова
4. Евентуалне жалбе кандидата примаће се 26.6.2009. године од 10 до 12 часова.
5. Прелиминарна листа кандидата са постигнутим бодовима на пријемном испиту и
поенима из средње школе биће објављена у среду 01.07.2009. године у 10 часова.
6. Евентуалне жалбе кандидата на бодове са пријемног испита примаће се до четвртка
02.07.2009. године до 10 часова.
7. Кандидати који улажу жалбу морају уплатити кауцију од 1500 динара. Ако се покаже да
је жалба била основана, кауција ће се бити враћена. У супротном, Школа задржава
новчани износ.
8. Комисија ће разматрати жалбе у четвртак 02.07.2009. од 10-12 часова.
9. O резултатима жалби кандидати ће бити обавештени у четвртак 02.07.2009. године у 13
часова.
10. Евентуалне жалбе кандидати могу упутити другостепеном органу, Савету школе до
петка, 03.07.2009. године у 13 часова.
11. Коначна ранг листа кандидата биће објављена у суботу 04.07.2009. године у 15 часова.
12. Упис примљених кандидата је 7. и 8. јула 2009. од 9 до15 часова. Погледати правила
везана за упис.

ПРИЛИКОМ КОНКУРИСАЊА ЗА УПИС У ШКОЛУ КАНДИДАТИ ПОДНОСЕ:

1. Оригинале следећих докумената на увид:
• сведочанства свих завршених разреда средње школе,
• диплому о завршном, односно матурском испиту,
• извод из матичне књиге рођених,
• личну карту (без тог документа се не може полагати пријемни испит).
2. Фотокопије свих докумената из тачке 1.
Фотокопије (не треба да буду оверене) су обавезне, задржавају се и не враћају се
кандидату.
• фотокопија личне карте
• фотокопија извода из матичне књиге рођених
• фотокопије сведочанстава свих завршених разреда средње школе
• фотокопија дипломе о завршном, односно матурском испиту
3. Доказ о уплати накнаде од 3000,00 динара за полагање пријемног испита.
Уплата се врши на рачун број: 840-2026666-90, позив на број 19-0-000-00.
Уплата се може извршити на издвојеном шалтеру поште који ће радити у Школи у време
пријема докумената
(од 22. до 24. јун).
4. Попуњену пријаву која се добија у Школи (у просторији у којој се дају информације).

Приликом пријаве, кандидат добија потврду која му гарантује да је на време
конкурисао за упис у Школу. На потврди је, поред података који се односе на идентитет
кандидата, наведено време полагања пријемног испита.

Са истом личном картом кандидат мора доћи на пријемни испит и на упис (документ
мора бити важећа до краја уписа). Ако се лична карта из неког разлога промени у
периоду од пријављивања на конкурс до уписа у Школу, то се мора пријавити у
школи најмање један дан пре пријемног испита или пре уписа у Школу. У
противном, кандидат неће моћи да приступи пријемном испиту ни упису у Школу.

ШКОЛАРИНА

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 72000 динара за 60 ЕСПБ и плаћа се у
четири рате. За студенте прве године студија термини за уплату рата су:
1. при упису 21000 динара
2. до 15. јануара 2010. године - 17000 динара
3. до 15. марта 2010. године - 17000 динара
4. до 15. маја 2010. године - 17000 динара.
Уплату друге, треће и четврте рате, студент врши на рачун Школе.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА

НАЧИН КОНКУРИСАЊА ЗА УПИС У ШКОЛУ:
Пријављивање на Конкурс за упис у Школу је 22, 23 и 24. јуна 2009. од 9 до 14 часова.
Приликом пријаве кандидати подносе:
1. Оригинале следећих докумената на увид:
• сведочанства свих завршених разреда средње школе,
• диплому о завршном, односно матурском испиту,
• извод из матичне књиге рођених,
• личну карту (без тог документа се не може полагати пријемни испит).
2. Фотокопије свих докумената из тачке 1.
Фотокопије (не треба да буду оверене) су обавезне, задржавају се и не враћају се
кандидату.
• фотокопија личне карте
• фотокопија извода из матичне књиге рођених
• фотокопије сведочанстава свих завршених разреда средње школе
• фотокопија дипломе о завршном, односно матурском испиту
3. Доказ о уплати накнаде од 3000,00 динара за полагање пријемног испита.
Уплата се врши на рачун број: 840-2026666-90, позив на број 19-0-000-00
4. Попуњену пријаву која се добија у Школи (у просторији у којој се дају информације).

Приликом пријаве, кандидат добија потврду која му гарантује да је на време
конкурисао за упис у Школу. На потврди је, поред података који се односе на идентитет
кандидата, наведено време полагања пријемног испита.

Са истом личном картом кандидат мора доћи на пријемни испит и на упис (документ
мора бити важећи до краја уписа). Ако се лична карта из неког разлога промени у
периоду од пријављивања на конкурс до уписа у Школу, то се мора пријавити у
школи најмање један дан пре пријемног испита или пре уписа у Школу. У
противном, кандидат неће моћи да приступи пријемном испиту ни упису у Школу.

РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА - ПРИЈЕМ

ПРАВИЛА О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА
Пријемни испит се полаже писмено и траје 2 сата.
На испит треба понети само личну карту, потврду о пријави која се добија по
подношењу докумената и 2 ПЛАВЕ хемијске оловке. Остале ствари се не смеју налазити
у близини кандидата.
Употреба мобилних телефона је строго забрањена и исти се морају предати дежурном
пре почетка испита.
Забрањено је коришћење додатних помагала (џепних рачунара, таблица и слично).
За време испита, као и у згради Школе, није дозвољено пушење. На испиту се не сме
држати храна, нити сокови, на клупи. Уколико кандидат има здравствених проблема који
захтевају коришћење лекова или хране за време испита, то се мора унапред, уз лекарско
уверење, најавити управи Школе.
Пре почетка испита, дежурни ће проверити идентитет кандидата.
Кандидат ће на испиту добити формулар са текстом задатака, чист папир за израду
концепта задатака, идентификациони лист и три коверте: мањи (плави), средњи (розе) и
већи (жути).
Кандидат, у присуству дежурног, уписује на идентификациони лист број пријаве, своје
име, име родитеља и презиме, и шифру која је означена на формулару задатака.
Идентификациони лист се ставља у мањи (плави) коверат који се, затим затвара.
Кандидати су дужни да запишу све податке из претходне тачке, на горе описан начин.
Уколико се не слажу шифра теста и шифра уписана на идентификационом листу,
кандидат ће бити дисквалификован.
Формулар са текстом задатака служи за оцењивање кандидата и треба га пажљиво чувати.
Кандидат се НЕ СМЕ потписивати, нити остављати било какав знак на ОВАЈ
ФОРМУЛАР, осим заокружених одговора за које кандидат мисли да су тачни. Кандидат
који на било који начин додатно означи овај формулар, биће аутоматски
дисквалификован.

Број задатака на формулару је 10, а максималан број поена који се може добити на
њима је 60.
Кандидат решава задатке на чистом папиру који добија од дежурног наставника. На
основу решења заокружује САМО један од понуђених одговора за сваки од задатака на
формулару.
За сваки тачан одговор, добија се 6 поена. Нетачан одговор доноси негативне поене (-2
поена). Одговор «Не знам» не доноси никакве поене.
Обавезно је заокружити само један одговор на сваком од задатака. Уколико се не
заокружи ни један, или заокружи више од једног одговора, или прецрта један или
више одговора, добијају се негативни поени (-2).
На формулару се не сме брисати нити исправљати већ заокружени одговор. У
супротном се добијају негативни поени (-2).
Од тренутка када почне подела задатака, није дозвољен никакав разговор између
кандидата.
На испиту је забрањен разговор са дежурнима. Наставник Математике ће обићи све сале
и сва евентуална питања о задацима треба упутити њему том приликом.
Када кандидат заврши са радом, подизањем руке позива дежурног. Дежурни ће узети
формулар са задацима и заједно са плавим (већ затвореним) ковертом, ставити у већи
(жути) коверат. Све преостале папире за концепт задатка, кандидат предаје дежурном,
који их пакује у средњи (розе) коверат, који ће такође бити спакован у већи (жути)
коверат. Жути коверат се потом затвара. Дежурни ће потписати потврду о пријави
кандидата, што је доказ кандидату да је задатак предат.
По почетку испита није дозвољено излазити. Испит се може напустити најраније 45
минута по почетку.
Петнаест минута пре краја испита није дозвољено напуштати испит, изузев ако то
дежурни посебно не дозволи. Кандидати су дужни да мирно и без разговора сачекају крај
испита.
Повратак у салу пре краја испита није дозвољен.

СВИМ КАНДИДАТИМА ЖЕЛИМО
УСПЕХ НА ИСПИТУ!

Правила за формирање ранг листе и упис у Школу

Веома је важно да кандидат, који се пријављује на конкурс за упис у Школу, зна правила
за рангирање зависно од жеље.Због тога се препоручује да кандидати пре попуњавања
пријаве проуче правила за формирање ранг листе и упис у Школу.
У прву годину студија уписује се 280 студената од чега се 110 места финансира из буџета.
Број места по студијским програмима је:

Буџетско
финансирање
Самофинансирање
Укупно

Поштанске
и банкарске
технологије
30

Телекомуникације

40
70

Интернет Медицинска
технологије информатика

25

35

20

45
70

35
70

50
70

Објашњење поступка рангирања и уписа у Школу:
1. На основу збира поена које кандидат носи из средње школе и поена које освоји на
пријемном испиту, биће формирана јединствена ранг листа.
2. Упис ће трајати два дана. Оба дана вршиће се прозивање кандидата по редном броју на
ранг листи.
3. Сатница прозивања ће бити објављена – видљиво истакнута – после објављивања
коначне ранг листе (око 30-40 кандидата на сат).
4. Потребно је да сви кандидати који желе да се упишу, буду присутни на почетку свог
термина прозивке за упис тог дана.
5. Прозвани кандидати бирају студијски програм који ће уписати и начин финансирања у
зависности од преосталих расположивих места. Листа се аутоматски помера док се не
попуне сва места.
6. Кандидати који пропусте свој термин, могу бити прозвани накнадно, ако се јаве у паузи
између две прозивке, али ће могућност избора студијског програма и начина финансирања
зависити од расположивих места у тренутку накнадне прозивке.
7. Све уплате у току уписа се могу вршити на издвојеном шалтеру Поште 12 у Школи.
8. Сви кандидати морају у тренутку прозивке имати код себе сва неопходна документа за
упис (осим индекса и ШВ обрасца, који се купују у школи) и новац за регулисање свих
потребних уплата.

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

УПИС У ВИСОКУ ШКОЛУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ
И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Кандидати који су стекли право на упис у Високу школу струковних студија за
информационе и комуникационе технологије, приликом уписа подносе:
1. Оригинална документа:
• сведочанства свих завршених разреда средње школе,
• диплому о завршном, односно матурском испиту,
• извод из матичне књиге рођених.
• личну карта (на увид)
2. Два попуњена ШВ обрасца (добијају се у Школи - на њима је печат Школе).
3. Три фотографије формата 3,5cm x 4,5cm.
4. Индекс (купује се у Школи по цени од 400 динара).
5. Доказ о уплати прве рате школарине у износу 21000 динара (за самофинансирајуће
студенте).
Рачун број: 840-2026666-90, позив на број 11-1-000-00.
Напомена: у случају да се уплаћује цео износ школарине одједном (за 60 ЕСПБ) износ је
72000 динара а позив на број 11-0-000-00.
Уплата се може извршити на издвојеном шалтеру Поште 12 који ће се налазити у Школи
7. и 8. јула.

Сви кандидати могу уплатити надокнаду за осигурање (уплаћује се у Школи - 300
динара).
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 72000 динара за 60 ЕСПБ и плаћа се у
четири рате. За студенте прве године студија термини за уплату рата су:
1. при упису 21000 динара
2. до 15. јануара 2010. године - 17000 динара
3. до 15. марта 2010. године - 17000 динара
4. до 15. маја 2010. године - 17000 динара.
Уплату друге, треће и четврте рате, студент врши на рачун Школе.
Првог дана у новој школској години (2. октобра 2009.), студенти се опредељују за изборне
предмете и подижу своје индексе.
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