
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА       

    С У Б О Т И Ц А 

Број: 01-246/09 

Дана: 01.06.2009. 
 

 

На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» 

број 76/2005, 100/07 и 97/08.) и члана 73. Статута Високе техничке школе струковних 

студија у Суботици, Савет  Школе је на седници одржаној дана 1.06.2009. године, донео је 

 

П Р А В И Л Н И К 

о упису на студије првог степена (основне струковне студије) и специјалистичке 

студије 
 

  
ПРЕДМЕТ УРЕЂИВАЊА 
 

Члан 1. 

Овим Правилником  Висока техничка школа струковних студија у Суботици (у даљем 

тексту: Школа) утврђује: 

1. услове уписа на акредитоване студијске програме Школе; 

2. начин уписа: расписивање конкурса, поступак пријављивања и уписа на студијски 

програм; 

3. ближа мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата; 

4. садржај пријемног испита, начин полагања и мерила за утврђивање редоследа 

1. кандидата за упис; 

5. начин вредновања резултата опште матуре уместо резултата постигнутих на 

пријемном испиту; 

6. ближе услове и начин уписа студента студија првог степена друге високошколске 

установе, лица које има стечено високо образовање на студијама првог степена и 

лица коме је престао статус студента, у складу са Законом о високом образовању и 

Статутом Школе, 

7. поступак остваривања права студента са посебним потребама да полаже пријемни 

испит на начин прилагођен његовим потребама; 

8. начин остваривања права приговора кандидата на остварени број бодова на 

пријемном испиту односно на ранг листу кандидата пријављених за упис и 

9. друга питања од значаја за упис. 

 

 

ПРАВО НА УПИС 

 

Члан 2. 

1. Право уписа на студијски програм имају лица која испуне услове утврђене 

законом, Статутом Школе и  овим Правилником. 

2. Лице из става 1. овог члана може да се упише на студијски програм ако се 

пријавило на јавни конкурс и ако на начин и по мерилима утврђеним овим 

Правилником оствари број бодова који му обезбеђује место на ранг листи 

пријављених кандидата које је у оквиру броја утврђеног за упис на студијски 

програм. 

3. У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права 

која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, 



језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког 

порекла, инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. 

4. Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у 

иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена 

страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним 

општим актом Школе. 

5. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима 

као и домаћи држављанин, с тим да: 

 Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом није другачије одређено. 

 Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако пружи 

доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Школе односно о 

познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран. 

 Страни држављанин и лице из става 4. овог члана може условно да се 

упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране 

школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за 

подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен 

или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис 

студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис 

није ни извршен. 

 

Остваривање права на упис 

 

Члан 3. 

Приликом пријаве за упис на основне струковне студије сваки кандидат има могућност да 

наведе највише три студијска програма према личним преференцијама које наводи према 

приоритетима. 

 

Након полагања пријемног испита и рангирања кандидата, кандидат који је стекао услов за 

упис може се уписати само на један студијски програм. 

 

Ако је кандидат стекао право уписа у статусу буџетског студента под редним бројем 1 

(један) биће рангиран само на ранг листи тог студијског програма. 

 

Ако је кандидат стекао право уписа у статусу самофинансирајућег студента под редним 

бројем 1 (један) биће рангиран на једном студијском програму, према листи приоритета. 

 

Ако кандидат није стекао право уписа у статусу буџетског студента на студијском 

програму под редним бројем 1 (један) биће равноправно рангиран и у оквиру оног 

студијског програма који је навео под редним бројем 2 (два) односно 3 (три) и за који је 

полагао одговарајући пријемни испит.Уколико кандидат стекне право уписа у статусу 

буџетског студента на студијском програму који је навео под редним бројем 2 (два), неће 

се рангирати на листи студијског програма који је навео под редним бројем 3 (три). 

 

Уколико кандидат не стекне право уписа као буџетски студент на студијском програму 

који је навео под редним бројем 2 (два), биће равноправно рангиран у оквиру студијског 

програма који је навео под редним бројем 3 (три) и за који је полагао одговарајући 

пријемни испит. 

 

Након објављивања јединствене ранг листе кандидат који је стекао право уписа у статусу 

буџетског студента на једном студијском програму има право да, на лични захтев, буде 



рангиран на једном од студијских програма за које испуњава услове за упис у статусу 

самофинансирајућег студента. 

 

Члан 4. 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по 

основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном 

испиту. 

 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком 

разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а 

највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две 

децимале. За трогодишње школе, последња година се бодује два пута. 

 

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.. 

 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из 

буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус 

самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на 

ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата. 

 

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој 

ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 

бод. 

 

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на 

јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако 

освоји најмање 30 бодова. 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 

Услови уписа у прву годину основних струковних студија  

 

Члан 5. 

У прву годину основних струковних студија које реализује Школа, може да се упише лице 

које има средње образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању, свих струка – 

профила. 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се на 

основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на 

пријемном испиту према мерилима утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис на 

студијске програме. 

 

Пријемни испит 

 

Члан 6. 

1. Кандидат за упис на основне струковне студије полаже пријемни испит, према 

следећем:  

За упис на студијске програме: 

 - Развој производа са мехатроником, 

 - Термотехника са екологијом, 

 - Електроника са телекомуникацијама, 



 - Аутоматика са енергетиком, 

пријемни испит полаже се из Математике. 

 

За упис на студијске програме: 

 - Информатичко инжењерство, 

 - Интернет и електронско пословање, 

пријемни испит полаже се из Основа рачунарства. 

 

2. На основу критеријума из конкурса Школа сачињава ранг листу пријављених 

кандидата. 

 

3. Кандидат који има општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног 

испита, овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. 

 

4. Начин остваривања права кандидата из става 3. овог члана и вредновања резултата 

опште матуре регулисаће се и примењивати, након доношења и примене посебног 

Закона о општој матури. 

 

Члан 7. 

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњој школи у 

четворогодишњем трајању. 

 

Пријемни испит се полаже, на српском односно мађарском језику, о чему се лице 

изјашњава приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 

 

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 

потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на 

студијски програма, у складу са објективним могућностима Школе. 

 

Школа је дужна да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до самог почетка 

пријемног испита. 

 

Одржавање реда на пријемном испиту 
 

Члан 8. 

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију, важећу личну карту или 

пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији 

идентитет није утврђен, не може полагати пријемни испит. 

 

Школа је дужна да у просторији у којој се одржава пријемни испит обезбеди довољан број 

дежурних лица. 

 

Дежурно лице је обавезно да пре почетка испита идентификује сваког кандидата, да 

упозори кандидате да искључе своје мобилне телефоне и да није дозвољено напуштање и 

враћање у просторију у току трајања пријемног испита. Дежурно лице је дужно да прочита 

детаљно упутство за рад и да одговори на сва питања кандидата пре полагања пријемног 

испита. 

 

Кандидат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено 

знање. Није дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, 

употреба мобилног телефона, електронских помагала и слично. 



 

Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на 

пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за 

пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита. 

 

Право на упис студента студија првог степена друге самосталне високошколске 

установе и лица које има стечено високо образовање на студијама првог степена 

 

Члан 9. 

(1) На основне струковне студије, без полагања пријемног испита може да се упише и 

студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе под условом: 

 

1. да је савладао део истог или сродног студијског програма; 

2. да је писани захтев за упис поднео најкасније до истека другог конкурсног рока за 

упис (септембарски рок) за упис у наредну школску годину; 

3. да је уз захтев из тачке 2. поднео и захтев за признавање испита, студијски програм, 

уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове односно накнаду за 

признавање испита. 

 

(2) Студент из става 1. овог члана може остварити право на упис ако Школа има просторне 

и друге услове и ако укупан број студената за ту годину студија није попуњен. 

 

(3) Студент из става 1. овог члана може се уписати у статусу буџетског студента ако је 

пружио доказ о престанку статуса буџетског студента на другој високошколској установи, 

ако је у претходној школској години остварио најмање 60 ЕСПБ бодова и ако је остварио 

право на упис у оквиру квоте студената који се финансира из буџета на години у коју је 

студенту одобрен упис. 

 

(4) Услови утврђени овим чланом аналогно се примењују и на лице које има стечено 

високо образовање ако поднесе писани захтев за упис на основне струковне студије. Лице 

са стеченим високим образовањем може се уписати у статусу самофинасирајућег студента. 

 

Право на упис лица коме је престао статус студента 

 

Члан 10. 

(1) Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под 

условом: 

1. да Школа има просторне и друге услове за омогућавање наставка студирања и 

2. да се студент упише на студијски програм који се реализује у време поновног 

стицања статуса студента. 

 

 

НАЧИН УПИСА 
 

Члан 11. 

 

 За лица из члана 9. и 10. овог Правилника, одлуку о признавању испита и бодова, 

као и који семестар кандидат уписује, доноси Наставно веће. 



 

Члан 12. 

 Упис студената врши се на основу конкурса. 

 Одлуку о расписивању конкурса за упис на студије првог степена (основне 

струковне студије) доноси директор најкасније до 25.априла за наредну школску годину,на 

предлог Наставног већа. 

 Конкурс садржи: број студената за поједине студијске програме, услове за упис, 

мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и 

рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине за студенте 

који се сами финансирају. 

 Поред осталих елемената, конкурс садржи рокове за спровођење појединих радњи 

у првом – јунском и другом – септембарском року, уколико у јунском року на студијски 

програм није уписан број студената, који је утврђен. Други – септембарски рок може се 

поред објављеног, спровести и у додатним терминима које Школа јавно објављује у складу 

са одлуком Наставног већа Школе. 

 Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 

 Наставно веће именује Комисије за спровођење конкурса за упис. 

 

Члан 13. 

 Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а 

уз пријавни лист фотокопије следећих докумената: 

1. сведочанства свих разреда средње школе; 

2. диплому о положеном завршном односно, матурском испиту; 

3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 

 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 

пријемног испита. 

 

УТВРЂИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ 

 

Члан 14. 

 Школа утврђује јединствену ранг листу кандидата са бројем бодова стеченим по 

свим критеријумима утврђеним овим Правилником, како за кандидате који се финансирају 

из буџета тако и за кандидате који полаћају школарину. 

 

Члан 15. 

 На јединствену ранг листу пријављених кандидата може се поднети приговор 

директору Школе, у року од три дана од дана објављивања ранг листе. 

 Директор решава по приговору у року од три дана од подношења приговора. 

 Савет Школе решава по жалби, у року од три дана од дана достављања жалбе. 

 Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, Школа утврђује 

и објављује коначну ранг листу кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим 

критеријумима утврђеним конкурсом. 

 Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. Ако се кандидат који је остварио 

право на упис не упише у року предвиђеним конкуром, Школа ће уписати наредног 

кандидата, на коначној ранг листи, у року утвршеном конкурсом. 

 

Члан 16. 

 Кандидат који стекне право на упис, подноси: 

1. оригинална документа, 

2. извод из матичне књиге рођених, 



3. два обрасца ŠV-20, 

4. две форографије формана 4x6 и једна фотографија формата 2x2,5 за 

идентификациону картицу, 

5. индекс, 

6. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа, 

7. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте, 

8. по потреби и друге доказе. 

 

Школа, приликом уписа кандидата, издаје кандидату индекс и идентификациону 

картицу, којима се доказује статус студента. 

 

Члан 17. 

Упис на специјалистичке студије 

 

 Након завршетка основних струковних студија студенти имају могућност уписа на 

специјалистичке студије у трајању од једне године (60 ЕСПВ) ради стицања звања 

струковни инжењер специјалиста (одговарајућег студијског програма). 

 

Члан 18. 

 Право уписа имају кандидати са завршеним  основним струковним студијама у 

Школи, као и кандидати који су завршили основне струковне, односно основне академске 

студије, на сродним високошколским установама, у трајању од најмање три године, са 

остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.  

 

Члан 19. 

 Редослед кандидата за упис специјалистичких струковних студија утврђује се на 

основу опште просечне оцене остварене на основним струковним или основним 

академским студијама и дужине трајања претходних студија. 

 Предност приликом уписа на специјалистичке студије имају кандидати који су 

завршили основне струковне студије високог образовања или сагласно члану 127. Закона о 

високом образовању осварили право на усклађивање стручног назива на Школи. 

 

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе. 

 

Члан 21. 
 Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о условима, 

критеријумима и поступку за избор кандидата за упис у прву годину студија, који је 

усвојио Савет Више техничке школе у Суботици, од 21.јуна 1990. године. 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК САВЕТА, 

 

           Мр Пинтер Роберт 


