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ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА
НА ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР
СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Јул 2018. године

На основу члана 85. став 1. и 9. Закона о високом образовању и ("Сл. гласник РС", бр.
76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), члана 97. став 1, члана 100. ставови 3., 6. и 8.
и члана 143. став 1. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017) (даље:
Закон) и члана 42. став 9. и члана 66. став 2. Статута Високе школе електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду бр. 391/1 од 06. 03. 2018. године (даље:
Статут Школе), Савет Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија
у Београду, на седници одржаној 26. новембра. 2015. године, 27. марта 2017. године
(измене и допуне), 07. јуна 2018. године (измене и допуне) и 12. јула 2018. године
(измене и допуне) донео је

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о упису студената на основне, специјалистичке и мастер
струковне студије (даље: Правилник) се, у складу са Законом и Статутом Школе ближе
уређују услови и поступак уписа студената на акредитоване студијске програме:
• основних струковних студија (даље: основне студије),
• специјалистичких струковних студија (даље: специјалистичке студије) и
• мастер струковних студија (даље: мастер студије)
који се реализују у Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у
Београду (даље: Школа).
Изрази који се користе у овом Правилнику, а који имају родно значење, користе
се неутрално и односе се једнако на мушки и женски пол.
Члан 2.
Нови студенти, односно кандидати, се уписују у прву годину основних студија,
на специјалистичке студије, односно у прву годину мастер студија у Школи на основу
објављеног конкурса за упис, у обиму утврђеном у одлукама о акредитацији студијских
програма и дозволи за рад Школе.
Редовни уписни рокови за упис нових студената, односно кандидата у прву
годину струковних студија, на специјалистичке студије, односно у прву годину мастер
студија су јунски и септембарски.
Уколико након завршетка јунског и септембарског уписног рока преостане
непопуњених места у оквиру одобрене уписне квоте, може се организовати један или
више допунских уписних рокова.
Члан 3.
Лице уписано на један од акредитованих студијских програма који се остварују
у Школи стиче статус студента.
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Након уписа на основне студије, студент може стећи статус студента чије се
школовање
финансира
из
буџета
Републике
Србије,
односно
статус
самофинансирајућег студента.
Изузетно од става 2. овог члана, ако није другачије одређено међудржавним
споразумом, кандидат који је страни држављанин и који није припадник српске
националне мањине из суседних земаља, не може стећи статус студента чије се
школовање финансира из буџета Републике Србије.
Кандидат може конкурисати за упис на више студијских програма.
Након уписа на специјалистичке студије, студент може стећи искључиво статус
самофинансирајућег студента.
Након уписа на мастер студије, студент може стећи искључиво статус
самофинансирајућег студента.
Конкурс за упис, односно процедуру уписа нових студената спроводи Комисија
за упис, коју именује Наставно-стручно веће Школе.
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 4.
У прву годину основних студија кандидат се може уписати под следећим
општим условима:
1. кандидат има завршену одговарајућу средњу школу,
2. кандидат познаје српски језик, односно језик на коме се у Школи изводи
настава, у довољној мери да може да прати наставу,
3. кандидат је остварио одговарајући број бодова по основу успеха
постигнутог у средњој школи и по основу успеха постигнутог на
пријемном испиту.
Кандидат који је држављанин Републике Србије може се уписати у прву годину
основних студија ако испуњава опште услове из става 1. овог члана, ако је у Републици
Србији завршио средњу школу у четворогодишњем трајању и ако оствари потребан
број бодова по основу успеха постигнутог у средњој школи и по основу успеха
постигнутог на пријемном испиту.
Кандидат - држављанин Републике Србије који је страну средњошколску
исправу стекао у иностранству, односно који је одговарајућу средњу школу (средњу
школу која је изједначена са средњом школом у четворогодишњем трајању у
Републици Србији) завршио у иностранству, као и држављанин Републике Србије који
је страну средњошколску исправу стекао завршавањем одговарајућег акредитованог
програма у установи у Републици Србији, може да конкурише за упис у прву годину
основних студија, а пуноправно се може уписати у прву годину основних студија под
условом да му се у прописаном поступку призна (нострификује) стечена страна
средњошколска исправа.
Уколико је страна средњошколска исправа кандидата из става 3. овог члана већ
призната, односно нострификована у тренутку конкурисања за упис на основне студије
у Школи, тада се тај кандидат рангира и уписује на исти начин као и сви остали
кандидати који су држављани Републике Србије.
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Уколико је поступак нострификације стране средњошколске исправе кандидата
из става 3. овог члана отпочео, али није окончан, овај кандидати приликом пријаве на
конкурс, уз пријаву и остала документа одређена конкурсом, подноси и потврду о томе
да је поступак нострификације његове стране средњошколске исправе отпочео, односно
да је у току.
Ако кандидат из става 3. овог члана нема нострификовану страну
средњошколску исправу која је потребна за упис у првом уписном року, односно ако
му до истека последњег дана за конкурисање у првом уписном року није издато
решење о нострификацији стране средњошколске исправе, биће му омогућено да
конкурише у другом уписном року, по претходно обављеној нострификацији његове
средњошколске исправе стечене у иностранству. У другом уписном року, овај
кандидати се може уписати на терет буџета Републике Србије у оквиру посебно
одобрене квоте за упис ове категорије кандидата на терет буџета Републике Србије.
Након попуњавања посебне квоте за упис на терет буџета Републике Србије кандидата
из става 3. овог члана у другом уписном року, ови кандидати се рангирају на
јединственој ранг листи и уписују на преостала слободна места у другом уписном року.
У прву годину основних студија, под истим условима као и држављани
Републике Србије из става 3. овог члана, могу се уписати и припадниц српске
националне мањине из суседних земаља (Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија,
Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска), изузев припадника српске националне
мањине из суседних земаља који су средњу школу завршили у Републици Српској и
који немају обавезу нострификације средњошколске исправе стечене у Републици
Српској.
Кандидат из става 7. овог члана, поред осталих докумената потребних за пријаву
на конкурс, подноси и документ којим доказује припадност српској националној
мањини, односно друга посебна документа која се одређују конкурсом за упис.
Страни држављанин се може уписати у прву годину основних студија у Школи
искључиво у статусу самофинансирајућег студента, а под истим општим условима као
држављани Републике Србије (у погледу претходног образовања, познавања српског
језика и полагања пријемног испита).
Кандидат из става 9. овог члана приликом пријаве на конкурс за упис, поред
осталих докумената потребних за пријаву на конкурс, подноси и посебна документа
која се одређују конкурсом за упис.
Уколико објективне околности тако налажу, од кандидата из става 9. овог члана
захтеваће се да Школи подносе и доказ да поседује знање српског језика потребно за
праћење наставе.
Члан 4а.
Изузетно од члана 4. став 2. овог Правилника, до почетка примене прописа који
уређују општу, стручну и уметничку матуру, у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона, на основне струковне студије кандидат се може уписати и ако
је у Републици Србији завршио средњу школу у трогодишњем трајању и ако оствари
потребан број бодова по основу успеха постигнутог у средњој школи и по основу
успеха постигнутог на пријемном испиту.
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Изузетно од члана 4. став 3. овог Правилника, до почетка примене прописа који
уређују општу, стручну и уметничку матуру, у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона, кандидат - држављанин Републике Србије који је у
иностранству стекао страну средњошколску исправу која је изједначена са
средњошколском исправом која се стиче завршавањем средње школе у трогодишњем
трајању у Републици Србији, као и кандидат - држављанин Републике Србије који је
страну средњошколску исправу, изједначену са средњошколском исправом која се
стиче завршавањем средње школе у трогодишњем трајању у Републици Србији, стекао
завршавањем одговарајућег акредитованог програма у установи у Републици Србији,
може да конкурише за упис у прву годину основних студија, а пуноправно се може
уписати у прву годину основних студија под условом да му се у прописаном поступку
призна (нострификује) стечена страна средњошколска исправа.
До почетка примене прописа који уређују општу, стручну и уметничку матуру, у
складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона, одредба става 2. овог
члана у погледу услова за упис на основне студије који се тиче претходно стеченог
средњег образовања, сходно ће се примењивати и на кандидате из члана 4. ставови 7. и
9. овог Правилника.
У свему осталом, на кандидате из става 1. до 3. овог члана, примењују се
одредбе члана 4. овог Правилника.
Члан 5.
У прву годину основних студија, без полагања пријемног испита у Школи, могу
се уписати кандидати који су исте школске године полагали пријемни испит на другој
високошколској установи, уколико су питања и/или задаци на пријемном испиту на тој
високошколској установи из исте или сличне области као и питања и задаци на
пријемном испиту који се спроводи у Школи.
Приликом пријаве за упис, кандидати из става 1. овог члана су дужни да, поред
осталих докумената која се захтевају за упис, доставе потврду високошколске установе
на којој су полагали пријемни испит о полагању пријемног испита и постигнутом
успеху.
Комисија за упис доноси решење којим одлучује о могућности уписа кандидата
из става 1. овог члана на основне студије у Школи.
Кандидати из става 1. овог члана се уписују на преостала слободна места за
упис, након што се заврши упис кандидата који су полагали пријемни испит у Школи.
Кандидати из става 1. овог члана могу се уписати на основне студије у Школи
искључиво у статусу самофинансирајућих студената.
Члан 6.
На основне студије, без полагања пријемног испита, могу се уписати лица која
су студенти основних струковних или основних академских студија на другој
високошколској установи.
Лица из става 1. овог члана се уписују искључиво у статусу самофинансирајућих
студената.
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У прву годину основних студија, без полагања пријемног испита, могу се
уписати и лица којима је престао статус студента на основним струковним студијама у
Школи, као и лица којима је престао статус студента на основним струковним или
основним академским студијма на другој високошколској установи.
Лица из става 3. овог члана се уписују искључиво у статусу самофинансирајућих
студената.
У прву годину основних студија, без полагања пријемног испита, могу се
уписати кандидати који имају стечено високо образовање на струковним или
академским студијама из сродних области, односно високо образовање из сродних
области стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о
високом образовању.
Лица из става 5. овог члана се уписују искључиво у статусу самофинансирајућих
студената.
Члан 7.
Конкурс за упис у прву годину основних студија у првом уписном року, Школа
расписује најкасније четири месеца пре почетка школске године, односно када се
стекну неопходни услови за објављивање конкурса (одређивање уписних квота од
стране надлежног органа и слично).
Конкурс за упис на непопуњена места на првој години основних студија у
другом уписном року, објављује се најкасније два месеца пре почетка школске године.
У случају да и након другог уписног рока из става 2. овог члана преостане
непопуњених места на првој години основних студија, Школа може организовати један
или више допунских уписних рокова, који се морају окончати до почетка обавезних
облика наставе у наредној школској години.
Члан 8.
Конкурс за упис у прву годину основних студија садржи:
• број студената за упис на акредитоване студијске програме - уписну
квоту за студенте чије ће се школовање, у складу са одлуком надлежног
органа
финансирати из буџета Републике Србије и уписну квоту за
студенте који ће сами финансирати своје школовање (самофинансирајуће
студенте), по студијским програмима,
• услове за упис,
• рокове за пријављивање кандидата,
• документа потребна за пријаву на конкурс,
• мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис,
• термин полагања пријемног испита,
• термине за обајвљивање резутата пријемног испита,
• рокове и поступак за евентуалне приговоре на утврђени редослед
кандидата за упис,
• термине за упис кандидата који испуне прописане услове за упис,
• документа потребна за упис и
• износ школарине коју плаћају самофинансирајући студенти, са начином
плаћања.
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Члан 9.
Приликом пријаве на конкурс за упис у прву годину основних студија, у циљу
доказивања чињеница које су релевантне за остваривање одређених права кандидата
приликом уписа, као и у циљу прикупљања и обраде података у евиденцијама које је
Школа према одредбама Закона дужна да води, кандидати су дужни да поднесу
документа утврђена овим Правилником и конкурсом за упис, или да овласте Школу да
податке о којима се води службена евиденција прибави службеним путем када је то
могуће.
Приликом пријаве на конкурс за упис у прву годину основних студија, сви
кандидати подносе следећа документа:
• попуњен и потписан пријавни лист, образац пристанка на обраду
података о личности и изјаве о начину прибављања података о
чињеницама о којима се води службена евидениција,
• оригинална сведочанства свих разреда средње школе на увид и њихове
неоверене фотокопије, или одговарајућа документа, ако су средњу школу
завршили у иностранству,
• оригиналну диплому средње школе на увид и њену неоверену
фотокопију, или оригиналну одговарајућу исправу ако су средњу школу
завршили у иностранству, и њену неоверену фотокопију,
• личну карту, а ако су страни држављани пасош,
• доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун
Школе,
• извод из матичне књиге рођених на увид и његову неоверену фотокопију,
уколико се кандидат определи да га сам прибави или уколико Школа
нема могућности да га прибави по службеној дужности.
Приликом пријаве на конкурс за упис у прву годину основних студија,
кандидати за упис из члана 4. ставови од 3, 7. и 9, као и кандидати за упис из члана 4а
овог Правилника, подносе и другу одговарајућу посебну документацију, одређену овим
Правилником и конкурсом за упис на прву годину основних студија (пасош, решење о
нострификацији стране средњошколске исправе, доказ о познавању српског језика и
томе слично).
Конкурсом за упис на прву годину основних студија се може прописати и
обавеза подношења других релевантних докумената, искључиво у циљу доказивања
одређених чињеница које су релевантне за остваривање одређених права кандидата
приликом уписа на студије.
Члан 10.
Редослед кандидата на јединственој ранг листи за упис у прву годину основних
студија се одређује на основу укупног броја бодова, остварених на следећи начин:
•

на основу успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутих
на пријемном испиту, кандидат може остварити највише 100 (стотину)
бодова,

•

у оквиру максималних 100 (стотину) бодова које кандидат може да
остварити на основу успеха постигнутог у средњој школи (ПСШ) и
резултата постигнутих на пријемном испиту, успех који је кандидат
остварио у средњој школи се вреднује са највише 40 (четрдесет) бодова,
добијених тако што се просечне оцене (ПО) постигнуте у свакој години
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средње школе помноже са два, па се сви тако добијени производи саберу
(ПСШ=ПО1*2+ПО2*2+ПО3*2+ПО4*2),
•

у оквиру максималних 100 (стотину) бодова, које кандидат може да
остварити на основу успеха постигнутог у средњој школи и резултата
постигнутих на пријемном испиту, успех који је кандидат остварио на
пријемном испиту се вреднује са највише 60 (шездесет) бодова.
Кандидатима који су током школовања у средњој школи освојили једно
од прва три места на републичком такмичењу које организује или у чијем
организовању учествује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја (искључиво такмичење а не смотра или слично) или на
међународном такмичењу, признаје се 60 бодова на име бодова са
пријемног испита, а без полагања пријемног испита.

Садржину и начин полагања пријемног испита утврђује Наставно-стручно веће,
односно комисија коју формира Наставно-стручно веће.
Уколико више кандидата на јединственој коначној ранг листи има исти укупан
број остварених бодова, предност за упис има кандидат који је остварио више бодова
на пријемном испиту.
Уколико више кандидата на јединственој коначној ранг листи има исти укупан
број остварених бодова, при чему такви кандидати имају идентичан број бодова по
основу успеха на пријемном испиту и по основу успеха из средње школе, предност за
упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у четвртом разреду средње
школе.
Ако кандидати из става 4. овог члана имају идентичну просечну оцену у
четвртом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу
просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако кандидати имају идентичну
просечну оцену у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је
остварио бољу просечну оцену у другом разреду средње школе; ако кандидати имају
идентичну просечну оцену у другом разреду средње школе, предност за упис има
кандидат који је остварио бољу просечну оцену у првом разреду средње школе.
Уколико се и након примене свих додатних критеријум из ставова 3, 4. и 5. овог
члана не може направити разлика између више кандидата који имају идентичан
пласман на коначној ранг листи, предност за упис има кандидат који је остварио бољу
оцену из предмета Математика, превасходно у четвртом, затим трећем, затим другом и
на крају у првом разреду средње школе.
Конкурсом за упис се могу одредити и други додатни критеријуми који ће се
примењивати након додатних критеријума из ставова 3, 4, 5. и 6. овог члана.
Изузетно од става 1. тачка 2. овог члана, до почетка примене прописа који
уређују општу, стручну и уметничку матуру, у складу са прописима који су важили до
ступања на снагу Закона, за кандидате из члана 4а овог Правилника (кандидати који су
завршили средњу школу у трогодишњем трајању), успех који су ти кандидати
остварили у средњој школи (ПСШ) се вреднује са највише 40 (четрдесет) бодова,
добијених тако што се просечне оцене (ПО) постигнуте у првој и другој години средње
школе помноже са два, док се просечна оцена постигнута у трећој години средње
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школе помножи са четири,
(ПСШ=ПО1*2+ПО2*2+ПО3*4).

па

се

сви

тако

добијени

производи

саберу

У свему осталом, редослед кандидата из става 8. овог члана на јединственој ранг
листи за упис у прву годину основних студија се одређује у складу са одредбама овог
Правилника.
Члан 11.
Након истека рока за пријаву на конкурс за упис у прву годину основних
студија, Школа утврђује и објављује прелиминарну ранг листу формирану на основу
успеха постигнутог у средњој школи, која садржи и распоред полагања пријемног
испита по просторијама.
Након одржавања пријемног испита, Школа утврђује и објављује прелиминарну
ранг листу, формирану на основу успеха постигнутог пријемном испиту.
Кандидат за упис који је полагао пријемни испит у Школи има право да
Комисији за упис поднесе приговор на свој пласман односно податке исказане у ранг
листама из ставова 1. и 2. овог члана, у року који се одређује конкурсом за упис. Само
кандидат који поднесе приговор на ранг листу из става 2. овог члана има право да
изврши увид у свој рад са пријемног испита, у термину који одреди Школа.
Ради спречавања подношења великог броја неоснованих приговора, кандидати
су у обавези да уплате депозит за поступање по приговору, у новчаном износу који се
утврђује конкурсом за упис. Депозит се не враћа кандидату уколико је изјављени
приговор неоснован.
Комисиј за упис, у року који се одређује конкурсом за упис, одлчује о приговору
кандидата из става 3. овог члана и ту одлуку објављује на сајту Школе.
Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије за упис из става 5. овог члана,
има право да директору Школе поднесе жалбу против те одлуке Комисије за упис, у
року одређеном конкурсом за упис.
Одлука директора Школе по жалби кандидата из става 6. овог члана је коначна.
Након истека рока за подношење жалби из става 6. овог члана и одлучивања
директора Школе по евентуално уложеним жалбама, Школа утврђује и објављује
прелиминарну ранг листу формирану на основу успеха постигнутог у средњој школи и
успеха постигнутог пријемном испиту.
На ранг листу из става 8. овог члана кандидат за упис може уложити приговор
само и искључиво ако се подаци садржани у ранг листи из става 8. овог члана, који се
односе на тог кандидата и који се тичу броја бодова које је тај кандидат остварио по
основу успеха у средњој школи, односно успеха постигнутом на пријемном испиту,
разликују од података садржаних у ранг листама из ставова 1. и 2. овог члана.
Изузетно од става 9. овог члана, не сматра се дозвољеним основом за приговор
на ранг листу из става 8. овог члана разлика између података садржаних у ранг лисама
из ставова 1. и 2. овог члана и података садржаних у ранг листи из става 8. овог члана,
ако је та разлика настала као последица прихватања приговора кандидата на ранг листе
из ставова 1. или 2. овог члана.
9

Приговори на ранг листу из става 8. овог члана који нису поднети у складу са,
односно из разлога прописаних ставовима 9. и 10. овог члана, биће одбијени као
недопуштени.
Члан 12.
Након одлучивања по евентуално приспелим приговорима, односно жалбама на
прелиминарну ранг листу формирану на основу успеха постигнутог у средњој школи и
успеха постигнутог на пријемном испиту из члана 11. став 8. овог Правилника, Школа
утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Упис кандидата се врши са јединствене коначне ранг листе свих кандидата који
су полагали пријемни испит, формиране на основу мерила из конкурса за упис и члана
10. овог Правилника, при чему боље пласирани кандидат има првенство при упису у
односу на кандидата који се на ранг листи налази после њега.
Уколико се кандидат који оствари право на упис у складу са овим Правилником
и конкурсом за упис, не упише у роковима одређеним за упис, Школа ће уместо њега
уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи.
Члан 13.
Кандидат може бити уписан у статусу студента чије се школовање финансира из
буџета Републике Србије уколико:
• уколико је држављанин Републике Србије, припадник српске националне
мањине из суседних земаља или уколико је држављанин државе чији се
држављани, према закљученом међудржавном споразуму, могу
финансирати из буџета Републике Србије,
• уколико тај кандидат није био уписан или није тренутно уписан на
основним студијама као студент чије се школовање финансира из буџета
Републике Србије;
• му његов пласман на јединственој коначној ранг листи омогућава да се
упише до попуњавања квоте одређене за упис кандидата на терет буџета
на одређеном студијском програму,
• је тај кандидат, на основу успеха у средњој школи и резултата
постигнутих на пријемном испиту остварио најмање 51 бод.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико му његов
пласман на коначној јединственој ранг листи омогућава да се упише до броја одобреног
за упис самофинансирајућих студената на одређеном студијском програму.
Члан 14.
Изузетно од члана 12. и 13. овог Правилника, кандидати који су конкурисали и
који испуњавају услове за упис применом једног од програма афирмативних мера,
уписују се првенствено са посебне ранг листе за упис кандидата применом програма
афирмативних мера, до попуне посебно опредељених места за упис таквих кандидата,
сходно конкурсу за упис и правилима одговарајућег програма афирмативних мера.
Након попуњавања посебно опредељених места за упис применом једног од
програма афирмативних мера, кандидати који су конкурисали и који испуњавају услове
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за упис применом једног од програма афирмативних мера, а нису се пласирали за упис
применом једног од програма афирмативних мера, уписују се на студије према
њиховом пласману на једниственој коначној ранг листи свих кандидата који су
полагали пријемни испит из члана 12. овог Правилника.
Члан 15.
Приликом уписа, кандидати подносе:
• индекс,
• две фотографије 3,5 х 4,5 cm,
• два попуњена обрасца „ШВ – 20“,
• оригиналну диплому средње школе или њену оверену копију, а
кандидати који су стекли страну средњошколску исправу оригинал те
исправе или њену оверену копију и решење о нострификацији те исправе
(или оверену копију тог решења),
• оригинал сведочанства свих разреда средње школе или њихове оверене
копије или одговарајућа документа, ако су средњу школу завршили у
иностранству,
• самофинансирајући студенти доказ о уплати прве рате школарине,
• извод из матичне књиге рођених, уколико се кандидат определи да га сам
прибави или уколико Школа нема могућности да га прибави по
службеној дужности.
Приликом уписа студенти са Школом закључују Уговор о студирању.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 16.
На специјалистичке студије могу се уписати кандидати који су претходно стекли
високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова на студијским
програмима основних струковних студија који се реализују у Школи и који су стекли
одговарајући стручни назив према Правилнику о Листи стручних, академских и
научних назива.
На специјалистичке студије могу се уписати и кандидати који су претходно
стекли високо образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова, завршавањем
студија на акредитованим студијским програмима струковних студија на другој
високошколској установи у Републици Србији, под условом да је студијски програм на
коме је кандитат студирао сродан, односно уколико се наставни план и програм по
коме је кандитат студирао поклапа у довољној мери са наставним одговарајућим
планом и програмом Школе. Процену о сродности, односно степену поклапања
наставних планова и програма даје стручни орган Школе.
Од кандидата из става 2. овог члана може се, као услов за упис на
специјалистичке струковне студије, захтевати полагање одговарајућих допунских
(диференцијалних) испита, у складу са одлуком стручног органа Школе.
На специјалистичке студије могу се, уколико познају језик на коме се студије
реализују у Школи, под истим условима као кандидати који су претходни ниво студија
завршили у Републици Србији, уписати кандидати који су завршили претходни ниво
студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију,
односно признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања, при
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чему је та исправа у поступку нострификације изједначена најмање са високошколском
исправом која се у Републици Србији стиче завршетком основних студија у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова.
Члан 17.
Конкурс за упис на специјалистичке студије Школа расписује, по правилу,
приликом расписивања конкурса за упис у прву годину основних студија.
Конкурс за упис на непопуњена места на специјалистичким студијама у другом
уписном року, објављује се најкасније један месец пре почетка школске године.
У случају да и након другог уписног рока из става 2. овог члана преостане
непопуњених места на специјалистичким струковним студијама, Школа може
организовати и допунске уписне рокове за упис на специјалистичке студије, који се
морају окончати до почетка реализације обавезних облика наставе у наредној школској
години.
Члан 18.
Конкурс за упис на специјалистичке студије садржи:
• уписне квоте по студијским програмима,
• услове за упис,
• рокове за пријављивање кандидата,
• документа потребна за пријаву на конкурс,
• мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата,
• термин полагања одговарајућег пријемног испита, уколико се такав испит
организује,
• термине за обајвљивање резутата одговарајућег пријемног испита,
уколико се такав испит организује,
• рокове и поступак за евентуалне приговоре,
• термине за упис примљених кандидата,
• потребна документа за упис и висину школарине, са начином плаћања.
Члан 19.
Приликом пријаве на конкурс за упис на специјалистичке студије, сви кандидати
подносе :
• попуњен и потписан пријавни лист, образац пристанка на обраду
података о личности и изјаве о начину прибављања података о
чињеницама о којима се води службена евидениција,
• оригиналне високошколске исправе (диплому и додатак дипломи) на
увид и неоверене фотокопије истих (кандидати који су основне струковне
студије завршили у Школи уместо дипломе и додатка дипломи могу
поднети уверење о дипломирању и уверење о положеним испитима и
њихове неоверене фотокопије),
• личну карту, а ако су страни држављани пасош,
• доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун
Школе, уколико се такав испит организује,
• извод из матичне књиге рођених, уколико се кандидат определи да га сам
прибави или уколико Школа нема могућности да га прибави по
службеној дужности.
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Кандидати за упис из члана 16. став 4. овог Правилника подносе и посебну
документацију (на пример уверење о познавању језика, уверење о здравственом
осигурању у Републици Србији и слично), одређену конкурсом за упис на
специјалистичке студије.
Конкурсом за упис на специјалистичке студије се може прописати и обавеза
подношења других докумената, у циљу доказивања одређених чињеница које су
релевантне за остваривање одређених права приликом уписа.
Члан 20.
Основни критеријум за утврђивање редоследа кандидата на јединственој ранг
листи за упис на специјалистичке студије јесте успех (просечна оцена) постигнут на
претходном нивоу студија.
Уколико се за упис на специјалистичке студије организује одговарајући
пријемни испит, основни критеријум за утврђивање редоследа кандидата на
јединственој ранг листи за упис на специјалистичке студије, поред успеха (просечне
оцене) постигнутог на претходном нивоу студија, чини и број бодова остварен на
пријемном испиту.
Пријемни испит за упис на специјалистичке студије може да се организује
уколико се на конкурс за упис на специјалистичке студије пријави већи број
заинтересованих кандидата од броја утврђеног уписним квотама.
Садржину и начин полагања пријемног испита из става 3. овог члана утврђује
Наставно-стручно веће, односно комисија коју формира Наставно-стручно веће.
Уколико више кандидата има идентичан пласман на јединственој коначној ранг
листи за упис на специјалистичке студије након примене основног критеријума за
рангирање, предност за упис има кандидат који је завршио основне струковне студије у
Школи.
Уколико више кандидата има идентичан пласман на јединственој коначној ранг
листи за упис на специјалистичке студије након примене основног критеријума за
рангирање и додатног критеријума за рангирање из става 5. овог члана, предност за
упис има кандидат који је завршио основне студије у краћем року.
Конкурсом за упис на специјалистичке студије се могу одредити и други
додатни критеријуми који ће се примењивати након додатних критеријума из ставова 5.
и 6. овог члана
Члан 21.
Након истека рока за пријаву на конкурс за упис на специјалистичке студије,
односно након одржавања пријемног испита, уколико се пријемни испит организује,
Школа утврђује и објављује прелиминарну јединствену ранг листу за упис на
специјалистичке студије, формирану на основу критеријума из члана 20. овог
Правилника и критеријума утврђених конкурсом за упис на специјалистичке студије.
Кандидат за упис на специјалистичке струковне студије има право да Комисији
за упис поднесе приговор на свој пласман на ранг листи из става 1. овог члана, у року
који се одређује конкурсом за упис на специјалистичке студије.
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Ради спречавања подношења великог броја неоснованих приговора, кандидати
су у обавези да уплате депозит за поступање по приговору, у новчаном износу који се
утврђује конкурсом за упис на специјалистичке студије. Депозит се не враћа кандидату
уколико је изјављени приговор неоснован.
Комисија за упис, у року који се одређује конкурсом за упис на специјалистичке
студије, одлчује о приговору кандидата из става 2. овог члана и ту одлуку објављује на
сајту Школе.
Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије за упис из става 4. овог члана,
има право да, у року који се одређује конкурсом за упис на специјалистичке студије,
директору Школе поднесе жалбу против те одлуке Комисије за упис. Одлука директора
по овој жалби је коначна.
Рокови поступања по приговорима на ранг листе и жалбама кандидата на одлуке
Комисије за упис су хитни.
Члан 22.
Након одлучивања по евентуално приспелим приговорима, односно жалбама,
Школа утврђује и објављује коначну јединствену ранг листу свих кандидата за упис на
специјалистичке студије.
Коначна јединствена ранг листа из става 1. овог члана је основ за упис кандидата
на специјалистичке студије.
Упис кандидата се врши са коначне јединствене ранг листе свих пријављених
кандидата који испуњавају услове за упис на специјалистичке студије у Школи,
формиране на основу критеријума из члана 20. овог Правилника и критеријума
утврђених конкурсом за упис на специјалистичке студије, при чему боље пласирани
кандидат има првенство у односу на кандидата који се на тој ранг листи налази после
њега.
Уколико се кандидат који оствари право на упис на специјалистичке студије у
складу са овим Правилником и конкурсом за упис на специјалистичке студије не упише
у роковима за упис који се одређују конкурсом за упис на специјалистичке студије,
Школа ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној
јединственој ранг листи из става 2. овог члана.
Члан 23.
Приликом уписа на специјалистичке студије, кандидати подносе:
• индекс,
• два попуњена обрасца ШВ – 20,
• две фотографије 3,5 х 4,5 cm,
• оригиналну диплому са претходног нивоа студија или њену оверену
копију,
• доказ о уплати прве рате школарине,
• извод из матичне књиге рођених, уколико се кандидат определи да га сам
прибави или уколико Школа нема могућности да га прибави по
службеној дужности.
Изузетно од става 1. тачка 4. овог члана, кандидати који су претходни ниво
студија завршили у Школи, уместо оригиналне дипломе са претходног нивоа студија
14

или њене оверене копије, могу поднети уверење о дипломирању или оверену копију
уверења о дипломирању.
Приликом уписа студенти са Школом закључују Уговор о студирању.

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 24.
На мастер студије могу се уписати кандидати који су претходно стекли високо
образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима
основних струковних студија који се реализују у Школи и који су стекли одговарајући
стручни назив према Правилнику о Листи стручних, академских и научних назива.
На мастер студије могу се уписати и кандидати који су претходно стекли високо
образовање првог степена и најмање 180 ЕСПБ бодова, завршавањем студија на
акредитованим студијским програмима на другој високошколској установи у
Републици Србији, под условом да је студијски програм на коме је кандитат студирао
сродан, односно уколико се наставни план и програм по коме је кандитат студирао
поклапа у довољној мери са одговарајућим наставним планом и програмом Школе.
Процену о сродности, односно степену поклапања наставних планова и програма даје
стручни орган Школе.
Од кандидата из става 2. овог члана може се, као услов за упис на мастер
студије, захтевати полагање одговарајућих допунских (диференцијалних) испита, у
складу са одлуком стручног органа Школе.
На мастер студије, уколико познају језик на коме се студије реализују у Школи,
под истим условима као кандидати који су претходни ниво студија завршили у
Републици Србији, могу се уписати и кандидати који су завршили претходни ниво
студија на високошколској установи у иностранству, а извршили су нострификацију,
односно признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања, при
чему је та исправа у поступку нострификације изједначена најмање са високошколском
исправом која се у Републици Србији стиче завршетком основних студија у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова.
Члан 25.
Конкурс за упис на мастер студије Школа расписује, по правилу, приликом
расписивања конкурса за упис у прву годину основних струковних студија.
Конкурс за упис на непопуњена места на мастер студијама у другом уписном
року, објављује се најкасније један месеца пре почетка школске године.
У случају да и након другог уписног рока из става 2. овог члана преостане
непопуњених места на мастер струковним студијама, Школа може организовати и
допунске уписне рокове за упис на мастер студије, који се морају окончати до почетка
обавезних облика наставе у наредној школској години.
Члан 26.
Конкурс за упис на мастер струковне студије садржи:
• уписне квоте по студијским програмима,
• услове за упис,
15

•
•
•
•
•
•
•
•

рокове за пријављивање кандидата,
документа потребна за пријаву на конкурс,
мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата,
термин полагања одговарајућег пријемног испита, уколико се такав испит
организује,
термине за обајвљивање резутата одговарајућег пријемног испита,
уколико се такав испит организује,
рокове и поступак за евентуалне приговоре,
термине за упис примљених кандидата,
потребна документа за упис и висину школарине, са начином плаћања.

Члан 27.
Приликом пријаве на конкурс за упис, сви кандидати подносе :
• попуњен и потписан пријавни лист, образац пристанка на обраду
података о личности и изјаве о начину прибављања података о
чињеницама о којима се води службена евидениција,
• оригиналне високошколске исправе (диплому и додатак дипломи) на
увид и неоверене фотокопије истих (кандидати који су основне струковне
студије завршили у Школи уместо дипломе и додатка дипломи могу
поднети уверење о дипломирању и уверење о положеним испитима и
њихове неоверене фотокопије),
• личну карту, а ако су страни држављани пасош,
• доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун
Школе, уколико се такав испит организује,
• извод из матичне књиге рођених, уколико се кандидат жели да сам га
прибави или уколико Школа нема могућности да га прибави по
службеној дужности.
Кандидати за упис из члана 24. став 4. овог Правилника подносе и посебну
документацију (на пример уверење о познавању језика, уверење о здравственом
осигурању у Републици Србији и слично), одређену конкурсом за упис на мастер
студије.
Конкурсом за упис на мастер студије се може прописати и обавеза подношења
других докумената, у циљу доказивања одређених чињеница које су релевантне за
остваривање одређених права приликом уписа.
Члан 28.
Основни критеријум за утврђивање редоследа кандидата на јединственој ранг
листи за упис на мастер студије јесте успех (просечна оцена) постигнут на претходном
нивоу студија.
Уколико се за упис на мастер студије организује одговарајући пријемни испит,
основни критеријум за утврђивање редоследа кандидата на јединственој ранг листи за
упис на мастер студије, поред успеха (просечне оцене) постигнутог на претходном
нивоу студија, чини и број бодова остварен на пријемном испиту.
Пријемни испит за упис на мастер студије може да се организује уколико се на
конкурс за упис на мастер студије пријави већи број заинтересованих кандидата од броја
утврђеног уписним квотама.
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Садржину и начин полагања пријемног испита из става 3. овог члана утврђује
Наставно-стручно веће, односно комисија коју формира Наставно-стручно веће.
Уколико више кандидата има идентичан пласман на јединственој коначној ранг
листи за упис на мастер студије након примене основног критеријума за рангирање,
предност за упис има кандидат који је завршио основне струковне студије у Школи.
Уколико више кандидата има идентичан пласман на јединственој коначној ранг
листи за упис на мастер студије након примене основног критеријума за рангирање и
додатног критеријума за рангирање из става 5. овог члана, предност за упис има
кандидат који је завршио основне студије у краћем року.
Конкурсом за упис на мастер студије се могу одредити и други додатни
критеријуми који ће се примењивати након додатних критеријума из ставова 5. и 6.
овог члана
Члан 29.
Након истека рока за пријаву на конкурс за упис на мастер студије, односно
након одржавања пријемног испита, уколико се пријемни испит организује, Школа
утврђује и објављује прелиминарну јединствену ранг листу за упис на мастер струковне
студије, формирану на основу критеријума из члана 28. овог Правилника и критеријума
утврђених конкурсом за упис на мастер студије.
Кандидат за упис на мастер студије има право да Комисији за упис поднесе
приговор на свој пласман на ранг листи из става 1. овог члана, у року који се одређује
конкурсом за упис на мастер струковне студије.
Ради спречавања подношења великог броја неоснованих приговора, кандидати
су у обавези да уплате депозит за поступање по приговору, у новчаном износу који се
утврђује конкурсом за упис на мастер студије. Депозит се не враћа кандидату уколико
је изјављени приговор неоснован.
Комисија за упис, у року који се одређује конкурсом за упис на мастер студије,
одлчује о приговору кандидата из става 2. овог члана и ту одлуку објављује на сајту
Школе
Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије за упис из става 4. овог члана,
има право да, у року који се одређује конкурсом за упис на мастер студије, директору
Школе поднесе жалбу против те одлуке. Одлука директора по овој жалби је коначна.
Рокови поступања по приговорима на ранг листе и жалбама кандидата на одлуке
Комисије за упис су хитни.
Члан 30.
Након одлучивања по евентуално приспелим приговорима, односно жалбама,
Школа утврђује и објављује коначну јединствену ранг листу свих кандидата за упис на
мастер студије.
Коначна јединствена ранг листа из става 1. овог члана је основ за упис кандидата
на мастер студије.
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