ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, Школска бр. 1
Број: 01- 283-1/2018
Датум: 06.06.2018. године

На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе
струковних студија у Новом Саду, директор Школе расписује
КОНКУРС
за упис 60. генерације студената у прву годину основних струковних студија у школској
2018/2019. години.
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, државна школа, уписује буџетске и
самофинансирајуће студенте на 10 акредитованих студијских програма:
Број студената
Акредитовани студијски програм
Буџет
Плаћају школарину
Укупно
Машинско инжењерство
Друмски саобраћај
Графичко инжењерство и дизајн
Дизајн индустријских производа
Заштита од катастрофалних
догађаја и пожара
Заштита на раду
Заштита животне средине
Електротехника
Информационе технологије
Веб дизајн
УКУПНО

15
12
19
12

20
18
31
18

35
30
50
30

20

30

50

15
12
20
40
15
180

25
18
30
80
25
295

40
30
50
120
40
475

ПРВИ УПИСНИ РОК
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пријављивање кандидата: 25, 26. и 27. јуна 2018.године од 9.00 до 13.00 часова;
Пријемни испит: 28. јуна 2018. године у 10.00 часова;
Привремена ранг листа: 28. јуна 2018. године до 20.00 часова;
Коначна ранг листа: 3. jула 2018. године у 12.00 часова;
Упис на буџет: 4. и 5. јула 2018. године од 9.00 до 13.00 часова;
Упис на самофинансирање: 6. и 7. јула 2018. године од 9.00 до 13.00 часова.

ДРУГИ УПИСНИ РОК
1.
2.
3.
4.
5.

Пријављивање кандидата на конкурс 10. септембра 2018. године од 9.00 до 15.00 часова;
Пријемни испит 11. септембра 2018. године у 10.00 часова
Привремена ранг листа: 11. септембра 2018. године до 15.00 часова
Коначна ранг листа: 13. септембра 2018. године до 16.00 часова;
Упис студената: 14. септембра 2018. године од 9.00 до 13.00 часова

1

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Кандидат за упис у Школу подноси пријаву за учешће на Конкурсу на којој бира максимално шест
жељених студијских програма тако што уз њихове називе уписује бројеве од 1 до 6, водећи рачуна
о редоследу жеља за буџет и самофинансирање.
У прву годину студија може се пријавити кандидат који има завршено средње четворогодишње
образовање.
Ако је средње образовање стечено у иностранству, диплома о стеченом образовању мора бити
нострификована. Признавање стране дипломе о завршеном средњем образовању врши Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (Нови Сад,
Булевар Михајла Пупина бр. 16), коме кандидат подноси молбу са оргиналном дипломом и три
примерка превода дипломе од овлашћеног преводиоца.
Страни држављанин се може уписати у Школу ако положи испит из познавања српског језика
пред Комисијом коју именује директор Школе и ако регулише здраствено осигурање у школској
години коју уписује.
Страни држављанин се може уписати само у статусу студента који плаћа школарину, ако
међународним споразумом није другачије уређено.
ПРИЈАВА КАНДИДАТА
Поред попуњене пријаве, коју добија у Школи, кандидат прилаже фотокопије следећих
докумената, а оригинале доноси на увид:
1. Сведочанства свих разреда и диплому средње школе;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Уверење о држављанству или Захтев за пријем у држављанство;
4. Доказ о уплати трошкова полагања пријемног испита.
А
Трошкови полагања пријемног испита износе 7.000,00 динара за следеће студијске
програме:
• Машинско инжењерство
• Друмски саобраћај
• Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
• Заштита на раду
• Заштита животне средине
• Информационе технологије
• Електротехника
• Веб дизајн
Б
Трошкови полагања пријемног испита, у које су укључени и трошкови полагања
испита провере склоности за одговарајући студијски програм који се полаже као
практични део пријемног испита, износе 10.000,00 динара:
• Графичко инжењерство и дизајн
• Дизајн индустријских производа
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Пре полагања пријемног испита на огласној табли Школе биће истакнут списак кандидата са
унетим просечним оценама из средње школе, сачињен на основу приложених докумената.
Уколико подаци и оцене из средње школе нису тачно унети, кандидат неправилност одмах
пријављује студенској служби Школе.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит се полаже у облику теста општег и стручног знања за све студијске програме, а
кандидати који су конкурисали за студијске програме Графичко инжењерство и дизајн и Дизајн
индустријских производа поред теста општег и стручног знања полажу и испит из провере
склоности који се полаже као практични део пријемног испита.
Тест општег и стручног знања има 30 питања, а сваки тачан одговор доноси 2 поена, односно 1,33
поена на студијским програмима Графички инжењерство и дизајн и Дизајн индустријских
производа. Питања су из следећих области: математика, физика, хемија, графичко инжењерство,
примењене уметности и дизајн и рачунарство.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
1. Пријемни испит полаже кандидат који је поднео пријаву са комплетном конкурсном
документацијом.
2. Редослед кандидата за упис на студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у
средњој школи, и резултата постигнутих на пријемном испиту, или успеха постигнутог на
општој матури, тако да кандидат може освојити највише 100 бодова.
3. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим
разредима помножен са 2, па кандидат по овом основу може стећи највише 40 бодова.
4. За студијске програме по којима се као услов за упис на студије тражи и провера
склоности, редослед кандидата за упис на студије утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању, резултата постигнутих на пријемном испиту или
успеха постигнутог на општој матури, као и на испиту провере склоности, тако да
кандидат може освојити највише 100 бодова.
5. Резултат на пријемном испиту (тесту) вреднује се у распону од 0 до 60 бодова.
6. Резултат на пријемном испиту (тесту) за кандидате који полажу и практичан део испита
вреднује се у распону од 0 до 40 бодова. Резултат на провери склоности доноси од 0 до 20
бодова.
7. Кандидати који су завршили средњу школу и положили општу матуру, ослобађају се
полагања пријемног испита, а уместо пријемног испита вреднују им се резултати
постигнути на општој матури према следећој формули: (м-1) х 15, где је м просечна оцена
добијена на општој матури. Кандидати који су завршили међунардно признату матуру
(Internacional Baccalaurate Diploma Programme и др.) ослобађају се полагања пријемног
испита и уписују се на исти начин као и кандидати који су завршили средњу школу и
положили општу матуру.
Кандидати који полажу практични део испита и који су завршили средњу школу и
положили општу матуру или имају међународно признату матуру, ослобађају се полагања
теста и уместо теста вреднује им се резултат постигнут на општој матури према следећој
формули: (м-1) х 10, где је м просечна оцена добијена на општој матури, и могу освојити
највише 40 бодова.
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8. Школа утврђује јединствену ранг листу по студијским програмима. Место на ранг листи
кандидата за студијски програм одређује да ли кандидат може бити уписан у Школу као
кандидат који се финансира из буџета или се сам финансира.
9. На терет буџета може бити уписан кандидат који се налази на ранг листи до броја
утврђеног одлуком оснивача и има најмање 51 бод. Кандидат који сам плаћа школарину
може бити уписан ако се налази на ранг листи до броја утврђеног одлуком Школе и
дозволом за рад ове установе и има најмање 30 бодова.
10. Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност на ранг листи има
кандидат са већим бројем бодова из средње школе, или, са опште матуре или међународно
признате матуре.
11. Ранг листа кандидата се објављује на огласној табли Школе, као и на сајту Школе. Ранг
листа се сматра привременом док не прође предвиђени рок за жалбу.
12. На утврђени редослед кандидата на ранг листи незадовољни кандидат може поднети
приговор директору Школе у року од 24 часа од тренутка истицања ранг листе на огласној
табли Школе.
13. Директор Школе поступа одмах по пријему приговора и доноси решење у року од 24 часа
од тренутка пријема приговора. Решење се објављује на огласној табли и сајту Школе. На
решење директора кандидат може уложити жалбу Савету школе у року од 24 часа од часа
објављивања решења директора на сајту и огласној табли Школе. Савет доноси одлуку у
року од 24 часа од часа пријема жалбе. Одлука Савета школе је коначна. Уколико нема
жалбе Савету школе, одлука директора је коначна и након тога се саставља коначна ранг
листа.
14. Коначна ранг листа објављује се на огласној табли Школе и сајту Школе. На основу
коначне ранг листе врши се упис кандидата у Школу.
УПИС КАНДИДАТА
1. Право уписа у школу стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру
броја утврђеног за упис на одређени студијски програм.
2. Кандидати на упис подносе оригинална документа:
1. Сведочанства и диплому о завршеној средњој школи;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Уверење о држављанству или Захтев за пријем у држављанство;
4. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm;
5. Уписни материјал (купује се у скриптарници Школе по цени од 2.000,00 динара, а
садржи: образац ШВ-20, образац за евидентирање података, индекс, публикацију Водич за
све три године студија, три уверења о статусу студента, изјаве и друга обавештења
студентима);
6. Уплатницу на износ од 3.000,00 динaрa за трошкове уписа, материјалне трошкове,
трошкове осигурања студената и друге тршкове;
7. Уплатницу на име школарине – само за студенте који се уписују у статусу студента
који плаћају школарину.
3. Кандидати који су на ранг листи стекли право на упис уписују се у за то одређеном року.
4. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, право уписа
стиче следећи кандидат са рaнг листе (испод црте) који је прешао праг, у оквиру квоте
утврђеном одлуком о упису и конкурсу.
5. Ако се кандидати који су на ранг листи за буџет не упишу у предвиђеном року, сматра се
да су одустали од уписа и Школа ће на њихово место уписати кандидате по редоследу са
ранг листе кандидата који сами плаћају школарину.
6. Последњег дана уписа, после 13.00 часова, кандидати који се нису уписали или нису
остварили право уписа или су били преко квоте одређене Конкурсом, могу се молбом
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7.
8.
9.
10.

уписати на ранг листу студијског програма где није било довољно уписаних кандидата.
Молбе се подносе последњег дана уписа 07.07.2018 године од 13.00 до 14.00 часова у
канцеларији за пријем поште Школе. Рангирање и упис ових кандидата се обавља истог
дана.
Уколико се у првом уписном року не попуне сва места, Школа ће за преостала места
расписати други уписни рок.
Други уписни рок спроводи се на исти начин као и први уписни рок.
Студент уписан на терет буџета може само једном бити уписан у том статусу на истом
нивоу студија.
Уписом у Школу кандидат стиче статус студента.

ШКОЛАРИНА
Школарина за студенте који плаћају школарину
А.

За студијске програме:
• Машинско инжењерство
• Друмски саобраћај
• Заштита од катастрофалних догађаја и пожара
• Заштита на раду
• Заштита животне средине
• Електротехника

школарина се одређује на основу вредности једног бода од 1.135 динара, пута број ЕСПБ сваког
пријављеног предмета, што за најмање 37 ЕСПБ износи 42.000,00 динара, а за највише 60 ЕСПБ
износи 68.100,00 динара.
Приликом уписа студенти су дужни уплатити 1/3 укупне школарине од 68.100,00 динара, тако да
је прва рата 23.100,00 динара, а остале рате биће регулисане уговором.
Б.

За студијске програме:
• Информационе технологије
• Графички инжењерство и дизајн
• Дизајн индустријских производа
• Веб дизајн

школарина се одређује на основу вредности бода од 1.417 динара пута број ЕСПБ сваког
пријављеног предмета, што за 37 ЕСПБ износи 52.429,00 динара, а за највише 60 ЕСПБ износи
85.020,00 динара.
Приликом уписа студенти су дужни уплатити 1/3 укупне школарине од 85.020,00 динара, тако да
је прва рата 28.020,00 динара, а остале рате биће регулисане уговором.
Начин плаћања школарине
Приликом уписа и пријаве предмета за слушање биће утврђена школарина за целу годину, а
Уговором о плаћању школарине дефинишу се начин и рате плаћања школарине за школску
2018/2019. годину.
Школарину за запосленог студента може платити фирма уз профактуру коју студент добија у
рачуноводству Школе.
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Школарина за стране држављане
Школарина за стране држављане је 1,5 пута већа од одређене школарине за домаће држављане.
Начин плаћања регулисан је уговором који студент потписује, а остале трошкове плаћају као и
домаћи држављани.

ПРЕЛАЗИ СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ОКВИРУ ИСТОГ
СТЕПЕНА И ВРСТЕ СТУДИЈА
Студенти других високошколских установа или лица која су дипломирала на другој
високошколској установи подносе пријаву за упис, уверење о положеним испитима са наставним
планом и програмом по којем су положили испите, или уверење о статусу студента од 1. до 15.
септембра 2018. године.
За упис се подноси сва документација одређена овим конкурсом као и за студенте који уписују
прву годину студија.
НАПОМЕНЕ:
1. На све што није регулисано овим Конкурсом примењиваће се одредбе Правилника о упису,
рангирању и правилима студија Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду.
2. Детаљне информације се могу добити путем сајта Школе www.vtsns.edu.rs, Информатора
(купује се у скриптарници Школе по цени од 350 динара) или позивом на телефонске
бројеве 021/4892-511, 4892-507, 4892-500, 4892-513, 4892-514 и 4892-529.
3. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.
4. Број слободних места за други уписни рок биће објављен на огласној табли Школе
9. јула 2018. године.

Директор Школе
Др Бранко Савић, проф.
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