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КОНКУРС
за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2016/2017. годину
-септембарски уписни рокРади попуњавања места која нису попуњена у јунском уписном року, Висока школа електротехнике и
рачунарства струковних студија у Београду расписује конкурс за упис:
1) 60 самофинансирајућих студената на прву годину основних струковних студија, за школску 2016/2017.
годину, на студијске програме Електронско пословање и Нове рачунарске технологије – студије на даљину,
и то по студијским програмима:
Р.бр.

Студијски програм

Број самофинансирајућих
Износ школарине коју
студената/непопуњених места плаћају самофинансирајући студенти у динарима

1.

Електронско пословање

17

125.000,00

2.

Нове рачунарске
технологије – студије на
даљину

43

125.000,00

2) 3 (три) студента, држављанина Републике Србије, који су у школској 2015/2016. години средњу школу
завршили у иностранству, а чије ће се школовање финансирати из буџета Републике Србије, под условом
да им до дана истека рока на пријаву за конкурс у јунском уписном року (до 24. јуна 2016. године) није
издата страна средњешколска исправа, због чега нису могли отпочети поступак нострификације те
исправе.
3) 1 (једног) студента припадника ромске националне мањине, чије ће се школовање финансирати из
буџета Републике Србије, а који се уписује применом Програма афирмативне мере уписа припадника
ромске националне мањине.

I На прву годину основних струковних студија могу се уписати:
1. Кандидати, држављани Републике Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу трећег или четвртог
степена (у трогодишњем или четворогодишњем трајању) и који остваре одговарајући број бодова на пријемном
испиту;
2. Држављани Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству могу да конкуришу за упис
на основне струковне студије, а уписати се могу под условом да им се до почетка наставе у школској 2016/2017.
години призна страна средњешколска исправа. Уколико поступак нострификације није окончан до истека рока за
пријаву на конкурс, ови кандидати уз пријаву подносе потврду Министарства просвете, науке и технолошког развоја
о томе да је поступак нострификације у току.
3. Припадници српске националне мањине из суседних земаља се уписују под истим условима као и држављани
Републике Србије. Ови кандидати су у обавези да изврше нострификацију средњошколских докумената. Изузетно,
кандидати - припадници српске националне мањине са средњешколским документима издатим у Републици Српској
не нострификују документа. Суседним земљама се сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна
Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и
Република Словенија. У погледу нострификације средњешколских докумената, за припаднике српске националне
мањине из суседних земаља, важи све наведено за држављане Републике Србије који су претходно образовање
завршили у иностранству (у претходној тачки).
4. Страни држављани се могу уписати на основне струковне студије, искључиво у статусу самофинансирајућег
студента, под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни испит), а приликом пријаве на
Конкурс предају:

4.1. оригинална школска сведочанства уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца, као и
решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији ових
докумената;
4.2. доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса (уверење овлашћене
организације или института),
4.3. доказ да су здравствено осигурани у Републици Србији.

II Рангирање кандидата (пријемни испит, бодовање задатака са пријемног испита и успеха
у досадашњем образовању, ранг листа)
Ранг листа кандидата сачињава се на основу броја бодова стечених на основу успеха из средње школе и броја бодова
остварених на пријемном испиту:
 Кандидат може освојити највише 100 бодова.
 По основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40. Општи успех се исказује на следећи
начин:
за кандидате који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању, као збир просечних
оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2;
за кандидате који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању, као збир просечних оцена у
првом и другом разреду помножен са 2 и просечне оцене у трећем разреду помножен са 4.
 Успех на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Пријемни испит се састоји од 20 задатака и питања
и то:
- 10 задатака из математике и
- 10 питања из основа информационо комуникационих технологија.
 Кандидатима који су у трећој или четвртој години средње школе, освојили једно од прва три места на
републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво
такмичење а не смотра или сл.) или на међународном такмичењу, признаје се 60 бодова, без полагања
пријемног испита.
 Упис по утврђеним мерилима врши се са јединствене ранг листе свих пријављених кандидата.

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази
до броја преосталих слободних места за упис самофинансирајућих студената, а има најмање 30 бодова.
 Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, школа утврђује и објављује коначну ранг
листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим
Конкурсом. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
За кандидате, држављане Републике Србије који су средњу школу су завршили у иностранству у школској 2015/2016.
години, а којима до дана истека рока на пријаву за конкурс у јунском уписном року (до 24. јуна 2016. године) није
издата страна средњешколска исправа, због чега нису могли отпочети поступак нострификације те исправе и који
конкуришу за упис на три места одобрена Одлуком Владе Републике Србије за упис таквих кандидата у статусу
студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, формира се посебна ранг листа. Са те посебне
ранг листе, школа ће на студије уписати највише три кандидата у статусу студента чије се школовање финансира из
буџета Републике Србије, под условом да такви кандидати, на основу успеха из средње школе и броја бодова
остварених на пријемном испиту, остваре укупно најмање 51 бод. Кандидати који на овој посебној ранг листи буду
пласирани испод трећег места, биће рангирани на јединственој ранг листи и могу се уписати као самофинансирајући
студенти на преостала слободна места.
За кандидате, припаднике ромске националне мањине, који конкуришу за упис на једно преостало непопуњено
место за упис кандидата применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у
статусу студента чије ће се школовање финансирати из буџета Републике Србије, формира се посебна ранг листа. Са
те посебне ранг листе, школа ће на студије уписати једног, најбоље пласираног кандидата у статусу студента чије се
школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да такав кандидат, на основу успеха из средње
школе и броја бодова остварених на пријемном испиту, оствари укупно најмање 51 бод. Кандидати који на овој
посебној ранг листи буду пласирани од другог места па на даље, биће рангирани на јединственој ранг листи и могу се
уписати као самофинансирајући студенти на преостала слободна места.
Губитак права на упис - ако се кандидат, који је остварио право на упис по овом Конкурсу, не упише у року
одређеном у одељку III овог Конкурса, школа ће уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на
коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.
Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије под условом да на истом нивоу студија нема уписан
студијски програм у статусу студента чије се студије финансирају из буџета.

III Конкурсни термини за септембарски уписни рок:
1.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Пријем пријава на Конкурс и докумената одржаће се 01. и 02. септембра 2016. године, од 9.00 до
17.00 часова.
Прелиминарна ранг листа сачињена на основу успеха у средњој школи и распоред полагања
пријемног испита биће објављени 05. септембра 2016. године.
Пријемни испит ће се одржати 08. септембра 2016. године, према распореду кoји ће бити накнадно
објављен.
Прелиминарна ранг листа сачињена на основу бодова остварених на пријемном испиту биће
објављена 09. септембра 2016. године.
Жалбе на прелиминарну ранг листу сачињну на основу успеха у средњој школи и жалбе
прелиминарну ранг листа сачињену на основу бодова остварених на пријемном испиту могу се
подносити и биће решаване 9. септембра, након објављивања прелиминарне ранг листе сачињене
на основу бодова остварених на пријемном испиту и 12. септембра, до 14 часова.
Привремена ранг листа сачињена на основу бодова остварених по основу успеха из средње школе и
на пријемном испиту биће објављена 12. септембра 2016. године, након истека рока за приговоре из
претходне тачке.
Коначна ранг листа биће објављена 13. септембра 2016. године.
Упис примљених кандидата одржаће се 14. , 15. и 16. септембра 2016. године.

IV Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе :
Сви кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
- пријавни лист (налази се у скриптарници Школе),
- оригинална сведочанства 1., 2., 3. и 4. разреда средње школе на увид и неоверене фотокопије истих,
- оригиналну диплому средње школе на увид и неоверену фотокопију,
- извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију,
- доказ о уплати (уплатницу) 7.000,00 (седамхиљада) динара на име накнаде за полагање пријемног испита
на жиро рачун Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија број 840-1991666-39, са
позивом на број 22 - 16 (примерак уплатнице налази се у скриптарници Школе).
Посебна документа која подносе поједине категорије кандидата:
1. Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и писaну изјаву о српској
националној припадности (образац се преузима са сајта школе).
2. Кандидати који су страни држављани подносе документа наведена у одељку 1., тачка 4. овог Конкурса.
3. Кандидати који желе да се упишу применом Програма афирмативне мере уписа припадника ромске
националне мањине подносе документа прописана тим Програмом (обавештење на сајту школе).
Особа са хендикепом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање
пријемног испита и то образложење доставити приликом пријавена Конкурс. Особе са хендикепом, за додатне
информације и консултације, могу се обратити лично у Правној служби школе или путем електронске поште
upis@viser.edu.rs.

Пријаве на Конкурс се подносе искључиво непосредно. Пријаве поднете преко поште неће се разматрати
и сматраће се да нису поднете.
Београд, 13. јула 2016. године

