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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) и члана 66. Статута Високе школе 

електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Школа), Савет 

Школе на седници одржаној 26. 11. 2015. године усвојио је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о упису студената на основне струковне и специјалистичке струковне 

студије 
 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником ближе се уређује упис студената на основне струковне студије и 

специјалистичке струковне студије. 

 

Члан 2. 

 

Студенти се уписују у Школу на основу објављеног конкурса, у обиму утврђеном у 

дозволи за рад. 

 

Уписни рокови су јунски и септембарски. Уколико након завршетка јунског и 

септембарског уписног рока преостане непопуњених места у оквиру одобрене уписне 

квоте, може се организовати допунски уписни рок. 

 

Лице уписано на један од студијских програма стиче статус студента.  

 

Након уписа на основне струковне студије, студент може стећи статус студента чије се 

школовање финансира из буџета Републике Србије, односно статус 

самофинансирајућег студента.  

 

Кандидат може конкурисати за упис на више студијских програма. 

 

Студент који студира упоредо на два студијска програма, само на једном од уписаних 

студијских програма може имати статус студента чије се школовање финансира из 

буџета Републике Србије. 

 

Након уписа на специјалистичке струковне студије, студент може стећи искључиво 

статус самофинансирајућег студента.  

 

Конкурс спроводи Комисија за упис, коју именује Наставно веће Школе. 
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ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

       

Члан 3. 

 

На прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати, држављани 

Републике Србије, који су Републици Србији завршили средњу школу трећег или 

четвртог степена (у трогодишњем или четворогодишњем трајању) и који остваре 

одговарајући број бодова на пријемном испиту. 

 

Држављани Републике Србије који су средњу школу у претходној школској години 

завршили у иностранству, могу да конкуришу за упис на прву годину основних 

струковних студија , под условом да им се призна страна школска исправа. Уколико су 

школске исправе ових кандидата стечене у иностранству признате, односно 

нострификоване, тада се они рангирају и уписују на исти начин као и сви остали 

кандидати који су држављани Републике Србије. Уколико поступак нострификације 

није окончан, приликом пријаве на конкурс ови кандидати уз пријаву подносе потврду 

Министарства просвете о томе да је поступак нострификације у току. Ако овакви 

кандидати немају нострификована документа потребна за упис у првом конкурсном 

року, односно ако им до истека последњег дана за конкурисање у првом конкурсном  

року није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњешколском 

образовању, биће им омогућено да конкуришу у другом конкурсном року, по 

претходно обављеној нострификацији њихових школских исправа стечених у 

иностранству. Ови кандидати уписују се, у оквиру посебно одобрене квоте за ову 

категорију кандидата, на терет буџета Републике Србије. Након попуњавања ове 

посебне квоте за упис на терет буџета, ови кандидати се рангирају на јединственој ранг 

листи. 

 

На прву годину основних струковних студија, под истим условима као и грађани 

Републике Србије, могу се уписати и припадници српске националне мањине из 

суседних (Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Хрватска) земаља. Наведени кандидати, поред осталих докумената потребних за 

пријаву на конкурс, подносе и посебна документа наведена у тексту конкурса за упис. 

 

Страни држављани се могу уписати на прву годину основних струковних студија 

искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као 

држављани Републике Србије (полажу пријемни испит) а приликом пријаве, поред 

осталих докумената потребних за пријаву на конкурс, подносе и посебна документа 

наведена у тексту конкурса за упис. Приликом конкурисања, ови кандидати подносе 

доказ да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставе, као и доказ да 

су здравствено осигурани. 

 

На прву годину основних струковних студија, без полагања пријемног испита,  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 са питањима и задацима на 

пријемном испиту који се спроводи у Школи. Приликом уписа, ови кандидати су 

дужни да доставе потврду високошколске установе на којој су полагали пријемни 

испит о полагању пријемног испита и постигнутом успеху. Ови кандидати се уписују 

искључиво у статусу самофинансирајућих студената. 

 

На прву годину основних струковних студија, без полагања пријемног испита, могу се 

уписати кандидати који имају стечено високо образовање на струковним или 
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академским студијама из сродних области, односно високо образовање из сродних 

области стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о 

високом образовању. 

 

На прву годину основних струковних студија, без полагања пријемног испита, могу се 

уписати студенти основних струковних или академских студија на другој 

високошколској установи. Ова лица се уписују искључиво у статусу 

самофинансирајућих студената. 

 

Члан 4. 

 

Конкурс за упис на прву годину основних струковних студија Школа расписује 

најкасније пет месеци пре почетка школске године. 

 

Конкурс за упис на непопуњена места у другом уписном року, објављује се најкасније 

два месеца пре почетка школске године. 

 

Члан 5. 

 

Конкурс садржи: 

• уписну квоту за студенте чије се школовање, у складу са одлуком Владе,    

финансира из буџета Републике Србије и уписну квоту самофинансирајуће 

студенте, по студијским програмима, 

• услове за упис, 

• рокове за пријављивање кандидата,  

• документа потребна за пријаву на конкурс,  

• мерила за утврђивање редоследа кандидата, 

• термин полагања пријемног испита,  

• термине за обајвљивање резутата пријемног испита,  

• рокове и поступак за евентуалне приговоре,  

• термине за упис примљених кандидата,  

• потребна документа за упис и висину школарине коју плаћају 

самофинансирајући студенти, са начином плаћања. 

 

Члан 6. 

 

Приликом пријаве на конкурс, сви кандидати подносе : 

• пријавни лист, 

• оригинална сведочанства свих 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 накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе. 

  

Кандидати за упис из члана 3. ставови од 2. до 5. овог Правилника подносе и посебну 

документацију, одређену конкурсом за упис. 

 

Конкурсом се може прописати и обавеза подношења других докумената, у циљу 

доказивања одређених чињеница које су релевантне за остваривање одређених права 

приликом уписа. 
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Члан 7. 

 

Редоследа кандидата на јединственој ранг листи за упис су се одређује на основу броја 

бодова, остварених на следећи начин: 

 

• на основу успеха 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 у средњој школи 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:  

o уколико је кандидат завршио четворогодишњу средњу школу, просечне 

оцене постигнуте у свакој години средње школе помноже са два, па се 

тако добијени производи саберу, 

o уколико је кандидат завршио трогодишњу средњу школу, просечне оцене 

постигнуте у првој и другој години средње школе помноже са два, 

просечна оцена постигнута у трећој години средње школе се помножи са 

четири, па се тако добијени производи саберу.  

 

• у оквиру максималних 100 (стотину) бодова, које кандидат може да остварити на 

основу успеха 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 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (искључиво такмичење а 

не смотра или сл.) 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 веће, пре 

расписивања конкурса за упис. 

 

      Члан 8. 

 

Након одржавања пријемног испита, Школа утврђује и објављује привремену ранг 

листу, формирану на основу успеха постигнутог у средњој школи и на пријемном 

испиту. 

 

Кандидат има право да Комисији за упис поднесе приговор на свој пласман на ранг 

листи, у року који се одређује конкурсом. 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. Депозит се не враћа 

кандидату уколико је изјављени приговор неоснован. 

 

Комисија, у року који се одређује конкурсом, доноси одлуку о приговору кандидата и 

ту одлуку објављује на сајту школе. 

 

Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије за упис, има право да директору 

Школе поднесе жалбу против те одлуке. Одлук директора по жалби је коначна. 

Рокови поступања по приговорима на ранг листе и жалбама кандидата на одлуке 

Комисије за упис су хитни. 
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Члан 9. 

 

Након одлучивања по евентуално приспелим приговорима односно жалбама, Школа 

утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова 

стеченим по свим критеријумима утврђеним овим Правилнико и конкурсом. Коначна 

ранг листа је основ за упис кандидата. 

 

Упис кандидата се врши са јединствене ранг листе свих пријављених кандидата, 

формиране на основу мерила из члана 7. овог Правилника, при чему боље пласирани 

кандидат има првенство 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 за упис који се одређују конкурсом, школа ће 

уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи. 

 

Члан 10. 

 

Изузетно од члана 10. овог Правилника, кандидати који се уписују применом Програма 

афирмативних мера, уписују се са посебне ранг листе. 

 

Члан 11. 

 

Кандидат може бити уписан у статусу студента чије се школовање финансира из буџета 

Републике Србије, ако се на јединственој ранг листи пласирао до броја одобреног за 

упис кандидата на терет буџета на одређеном студијском програм, а на основу успеха у 

средњој школи и резултата постигнутих на пријемном испиту је остваро најмање 51 

бод. 

 

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на 

јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих 

студената, а на основу успеха у средњој школи и резултата постигнутих на пријемном 

испиту је остваро 30 бодова.  

 

Члан 12. 

 

Приликом уписа кандидати подносе: 

-индекс 

-два обрасца ШВ – 20 

-дв фотографије 3,5 х 4,5 cm 

-оригинал диплому 

-оригинал разредна сведочанства свих разреда 

-извод из матичне књиге рођених 

-самофинансирајући студенти доказ о уплати прве рате школарине. 

 

Приликом уписа студенти са Школом залључују Уговор о студирању. 
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

 

      Члан 13. 

 

На специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати који су претходно 

остварили најмање 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима основних струковних 

студија који се реализују у Школи и стекли стручни назив струковни инжењер 

електротехнике и рачунарства. 

 

На специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати који су стекли 

стручни, односно академски назив, а при томе су остварили најмање 180 ЕСПБ бодова, 

на акредитованим студијским програмима струковних или академских 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 планом и 

програмом Школе. Процену о сродности, односно степену поклапања наставних 

планова и програма даје стручни орган Школе. Од таквог кандидата може се, као услов 

за упис на специјалистичке струковне студије, захтевати полагање одговарајућих 

допунских испита, у складу са одлуком стручног органа Школе. 

 

На специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати кандидати који имају 

образовање, односно звање, стечено завршетком студија према прописима који су 

важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, а које је чланом 127. Закона 

о високом образовању изједначено са основним струковним студијама чијим се 

завршетком стиче 180 ЕСПБ бодова или вишим степеном образовања, 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 планом и програмом Школе. Процену о сродности, односно степену 

поклапања наставних планова и програма даје стручни орган Школе. Од таквог 

кандидата може се, као услов за упис на специјалистичке струковне студије, захтевати 

полагање одговарајућих допунских испита, у складу са одлуком стручног органа 

Школе. 

 

На специјалистичке струковне 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 чему је та исправа изједначена најмање са високошколском исправом 

која се у Републици Србији стиче  завршетком студија у обиму од 180 ЕСПБ бодова. 

 

      Члан 14. 

 

Конкурс за упис на специјалистичке струковне студије Школа расписује, по правилу,  

приликом расписивања конкурса за упис у прву годину основних струковних студија. 

 

Конкурс за упис на непопуњена места у другом уписном року, објављује се најкасније 

два месеца пре почетка школске године. 
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Члан 15. 

 

Конкурс садржи: 

• уписну квоту за самофинансирајуће студенте, по студијским програмима, 

• услове за упис, 

• рокове за пријављивање кандидата,  

• документа потребна за пријаву на конкурс,  

• мерила за утврђивање редоследа кандидата, 

• термин полагања пријемног испита, уколико се такав испит организује, 

• термине за обајвљивање резутата пријемног испита,  

• рокове и поступак за евентуалне приговоре,  

• термине за упис примљених кандидата,  

• потребна документа за упис и висину школарине коју плаћају 

самофинансирајући студенти, са начином плаћања. 

 

Члан 16. 

 

Приликом пријаве на конкурс, сви кандидати подносе : 

• пријавни лист, 

• оригиналне високошколске исправе (диплому и додатак дипломи, уверење о 

дипломирању, потврду о положеним испитима) на увид и неоверене фотокопије 

истих, 

• извод из матичне књиге рођених на увид и неоверену фотокопију, 

• доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на жиро рачун Школе, 

уколико се такав испит организује. 

  

Кандидати за упис из члана 13. ставо 4. овог Правилника подносе и посебну 

документацију, одређену конкурсом за упис. 

 

Конкурсом се може прописати и обавеза подношења других докумената, у циљу 

доказивања одређених чињеница које су релевантне за остваривање одређених права 

приликом уписа. 

 

Члан 17. 

 

Мерила за утврђивање редоследа кансисата на јединстваеној ранг листи за упис на 

специјалистичке струковне студије су просечна оцена постигнута на претходним 

нивоима студија и број бодова остварен на пријемном испиту, уколико се такав 

пријемни испит организује. 

 

Пријемни испит за упис на специјалистичке струковне студије се организује уколико се 

на конкурс за упис пријави већи број заинтересованих кандидата од броја утврђеног 

уписним квотама. 

 

Садржину и начин полагања пријемног испита утврђује Наставно веће, пре расписивања 

конкурса за упис.  
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Члан 18. 

 

Након одржавања пријемног испита, Школа утврђује и објављује привремену ранг 

листу, формирану на основу мерила из члана 17. овог Правилника 

 

Кандидат има право да Комисији за упис поднесе приговор на свој пласман на ранг 

листи, у року који се одређује конкурсом. 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. Депозит се не враћа 

кандидату уколико је изјављени приговор неоснован. 

 

Комисија, у року који се одређује конкурсом, доноси одлуку о приговору кандидата и 

ту одлуку објављује на сајту школе. 

 

Кандидат који је незадовољан одлуком Комисије за упис, има право да директору 

Школе поднесе жалбу против те одлуке. Одлука директора по жалби је коначна. 

 

Рокови поступања по приговорима на ранг листе и жалбама кандидата на одлуке 

Комисије за упис су хитни. 

 

Члан 19. 

 

Након одлучивања по евентуално приспелим приговорима односно жалбама, Школа 

утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата за упис. Коначна ранг листа је 

основ за упис кандидата. 

 

Упис кандидата се врши са јединствене ранг листе свих пријављених кандидата, 

формиране на основу мерила из члана 17. овог Правилника, при чему боље пласирани 

кандидат има првенство 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 за упис који се одређују конкурсом, школа ће 

уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи. 

 

Члан 20. 

 

Приликом уписа кандидати подносе: 

-индекс 

-два обрасца ШВ – 20 

-две фотографије 3,5 х 4,5 cm 

-оригиналну диплому са претходног нивоа студија 

-извод из матичне књиге рођених 

-доказ о уплати прве рате школарине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




