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У прву годину основних студија Висока школа техничких струковних студија у Чачку уписује  
укупно 330 студената и то: 
 
 - 264  студента који се финансирају из буџета, 
 - 66  студената који плаћају школарину, 
 
На следећим акредитованим студијским програмима: 
Студијски програми: Модули: Буџет Самоф. Укупно 
1. Електротехника и  
   рачунарство 

Електроенергетика 52 24 76 

Електроника и рачунарство 30 4 34 

2. Машинство и  
инжењерска информатика 

Инжењерска информатика 62 26 88 

Производно машинство 20 2 22 

3. Графичка техника 40 4 44 

4. Производни менаџмент  60 6 66 

                                                                                           Укупно: 264 66 330 
 

 

- Од наведеног броја, у АКРЕДИТОВАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ ЛАЗАРЕВАЦ,  
 Школа уписује  укупно 60 студента  на следећим студијским програмима: 

 

 Студијски програми:  Модули: Буџет Самоф Укупно 
1. Електротехника и 

рачунарство 

 

Електроенергетика 
       

           10 
 

20 
 

30 

2. Машинство и инжењерска 
информатика 

Инжењерска  
информатика 

 

10 
 

20 
 

30 

                                                                                             Укупно:                                           20 40      60 
 
 
 
 

 

Сви кандидати полажу пријемни испит из ТЕСТА ЗНАЊА или МАТЕМАТИКЕ. 

 
 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријављивање кандидата: 24., 25. и 26. јуна 2015.   од  9 - 1500   

Полагање пријемног испита:  03. јула 2015.  у  1200   

Упис примљених кандидата:  09. и 10.  јула  од  9 - 1500   
 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријављивање кандидата:  01. и 02. септембра 2015.  од  9 - 1500   
Полагање пријемног испита:  05. септембра 2015.   у  1200   

Упис примљених кандидата:   10. и 11.   септембра 2015.  од  9 - 1500   
 

НАКНАДА за полагање пријемног испита је  3.500.00 динара. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ: 70.000,00 динара, са могућношћу плаћања на 10 рата.  
За стране држављане школарина износи износи 1000 еура у динарској противвредности. 

 
 

 
 

МОДЕРНА  ЗНАЊА  У  ШКОЛИ  СА  ТРАДИЦИЈОМ 

 
 

 



1. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС: 
 Пријавни лист (на обрасцу Школе),  
 Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),  
 Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид), 
 Копија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид), 
 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3.500.00 динара  на  
текући рачун Школе 840-998666-72.(Напомена: Копије докумената не морају бити оверене). 
 

4.  ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 
 Оригинала документа: сведочанства, диплома и извод из књиге рођених; 
 Две фотографије димензија, оквирно 3,5 x 4,5 цм; 
 Осигурање, индекс и обрасци за упис (купују се у Школи) укупно 1000,00 динaра, 
 Доказ о уплати накнаде за студентски фонд (износ 800,00 динара уплатити на рачун  

Удружења студената, број: 155-20650-43); 
 Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студентe. 

 
 5.  ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ (за самофинансирајуће студенте): 

 Школарина износи  70.000 динара, са могућношћу плаћања на 10 рата; 
 Прва рата износи 7.000,00 динара (уплата на текући рачун Школе, број: 840-998666-72). 
 Школарина за стране држављане износи 1000  еура, у динарској противвредности. 

 
6.  РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА: 

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 
средњој школи и резултата постигнутих на пријемном испиту.  

Кандидат за упис на студије  може освојити укупно 100 бодова, и то по основу општег успеха у средњој 
школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.  

Општи успех у средњој школи исказује се као збир просечних оцена у првом, другом, трећем и 
четвртом разреду, помножен са два (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 
бодова. Просечне оцене и општи успех, рачунају се заокруживањем на две децимале. 

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до  60 бодова.  
Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се налази на 

јединственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.  
Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на јединственој 

ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.  
Kaндидат који сматра да је редослед на ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може 

поднети приговор директору Школе у року од 24 сата од објављивања ранг листе.  
Директор Школе доноси одлуку по приговору у року од 24 сата од подношења приговора. 
Након истека рока за приговор, односно након доношења одлуке по приговору, Школа објављује 

коначну ранг листу свих кандидата, са укупним бројем бодова по свим критеријумима. 
 

Коначна ранг листа  је основ за упис кандидата на студије. 
 

Кандидатима који су освојили једно од прва три места на републичком такмичењу из предмета који се 
полаже на пријемном испиту, признаје се максимални број бодова из тог предмета на пријемном испиту. 

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама а 
у складу са објективним могућностима Школе. Наведена лица приликом пријаве на конкурс достављају Школи 
писмени захтев на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног.  

 На терет буџета, сходно Упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, могу се 
уписати и: 

- Три студента са инвалидитетом, 
- Три студента припадника ромске националности, 
- Три студента джављанина Републике Србије који су у шк. 2014/2015. години средњу школу 

завршили у иностранству. 
Уколико се у првом конкурсном року не попуне сва слободна места за упис студената, Школа 

објављује други (септембарски) уписни рок, под истим условима. 
 

СТУДИРАЈТЕ У ДРЖАВНОЈ ШКОЛИ СА ТРАДИЦИЈОМ_ ДОБРО ДОШЛИ! 
 

 

 


