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На основу Члана 63. став 1. тачка 14. и Члана 100. став 3. Закона о високом 

образовању ("Служени гласник Републике Србије", број: 88/17),Члана 26. став 3. тачка 3. и 

члана 85. став 5. Статута Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац, 

(Одлука број: 01-262/1 од 16.04.2018. године), на предлог Наставно-стручног већа Школе, 

Савет Школе, на седници одржаној дана 13.04.2018. године, донeло је 

 

 

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДИЈА 

ВИСОКЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА – АРАНЂЕЛОВАЦ 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником уређују се права и обавезе кандидата за упис основних, 

специјалистичких струковних и мастер струковних студија у Високој технолошкој школи 

струковних студија-Аранђеловац у Аранђеловцу. 

 

Члан 2. 

 

Наставно-стручно веће доноси одлуку о броју студената за упис у прву годину 

студија по студијским програмима. 

Број студената из става 2. овог члана не може бити већи од броја који је утврђен 

Дозволом за рад. 

Члан 3. 

 

Упис на студијске програме Школе, врши се на основу конкурса, који мора бити 

објављен најкасније у року од пет месеци пре почетка студија. 

Студент се уписује у Школу у статусу студента који се финасира из буџета, или 

студента који плаћа школарину – самофинансирајући студент. 

Конкурс садржи следеће: број студента по студијском програму, услове за упис, 

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

роковe за жалбе, као и висину школарине. 

 

Члан 4. 

 

Поступак уписа студената спроводи комисија за упис од најмање три члана, коју 

именује директор Школе, на предлог Наставно-стручног већа. 

Комисију чинe председник и чланови. 

Комисија за упис студената:  

- оглашава интерни конкурс Школе на основу конкурса за упис у прву годину студија који 

оглашава Министарство;  

- у дане одређене конкурсом организује пријем пријава кандидата; организује полагање 

пријемног испита;  

- утврђује редослед кандидата;  

- формира и објављује листу кандидата по студијским програмима, на основу броја бодова 

постигнутих на пријемном испиту и по основу општег успеха, 

- објављује на огласној табли Школе решење о примљеним кандидатима и решење о 

кандидатима који нису примљени, 
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- даје образложење и потребне информације које се односе на пријем кандидата у прву 

годину студија,  

- врши и друге послове у складу са Законом, и актима Школе. 

Комисија за упис обавља послове у пуном саставу, а одлуке доноси већином 

гласова укупног броја чланова. 

 

Члан 5. 

 

Статус студента стиче се уписом у Школу. 

Уписаном студенту, на студијски програм који се реализује, Школа издаје индекс. 

Статус студента на Школи може стећи лице које има статус студента на другој 

високошколској установи 

Статус студента који се финансира из буџета студент остварује само на једној 

високошколској установи. 

 

II.УПИС НА СТУДИЈЕ 

 

Упис основних струковних студија 

 

Члан 6. 

 

На студијске програме основних струковних студија може се уписати лице које има 

стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, односно, коjем је 

нострификована диплома. 

Страни држављанин и лице без држављанства може да конкурише за упис у Школу 

под истим условима као и домаћи држављани, ако влада српским језиком, што проверава 

стручна комисија, коју формира Наставно-стручно веће Школе, с тим да од три члана 

комисије два мора да буду, најмање, у звању професора струковних студија српског језика. 

Поступак провере познавања српског језика утврдиће се посебним Правилником. 

Лице из става 1. овог члана не може стећи статус студента чије се студије 

финансирају из буџета Републике. 

Члан 7. 

 

Упис у I годину студијског програма на основним студијама, по правилу, спроводи 

се у два конкурсна рока и то: јунском и септембарском. 

Први конкурсни рок траје у другој половини јуна до прве половине јула текуће 

године. 

Ако Школа не упише довољан број кандидата у првом конкурсном року, пријаве 

кандидата прима и у другом конкурсном року, који траје у првој половини септембра 

текуће године. 

Изузетно, Школа може организовати и трећи уписни рок, само у случају ако je број 

уписаних студената мањи од броја наведеног у Дозволи за рад. 

 

Члан 8. 

 

Поступак спровођења конкурса организује се на следећи начин: 

1) подношење пријава за упис са оригиналном докуметацијом наведеном у конкурсу; 

2) полагања пријемног испита; 

3) формирања привремене ранг листе кандидата за упис са роком за приговор од стране 

учесника пријемног испита; 

4) формирања коначне ранг листе по студијским програмима кандидата са роком за упис 
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кандидата; 

5) организовања уписа кандидата који су стекли право. 

 

Члан 9. 

 

Кандидат за упис у прву годину студија, приликом подношења пријаве за упис, 

опредељује се за студијски програм који жели да студира. 

Кандидат, ради провере способности за праћење наставе у Школи, полаже 

пријемни испит. 

 

Члан 10. 

 

 За упис студијских програма, осим студијског програма Дизајн, кандидати полажу 

пријемни испит који се састоји од Теста општег знања и Информатике.  

 За упис студијског програма Дизајн, кандидат полаже Проверу уметничких 

склоности и способности и Тест општег знања. 

 Кандидат који полаже пријемни испит, мора остврити најмање 5 поена из Теста 

општег знања и најмање 5 поена из другог дела пријемног испита, да би се сматрало да је 

пријемни испит положио. 

 Пријемни испит се полаже у седишту Школе у времену који не може бити дуже од 

4 школска часа (180 минута). 

 

Право ослобађања од полагања пријемног испита 

 

Члан 11. 

 

Кандидат који има положену општу матуру, не полаже пријемни испит. 

Кандидат који има положену стручну матуру, полаже само Тест општег знања док 

се део пријемног испита из Информатике бодује са 30 поена. 

Кандидату из става 1. овог члана вреднује се пријемни испит максималним бројем 

бодова. 

Општа матура је испит који полаже ученик након завршетка средњег образовања у 

Гимназији. 

Стручна матура је испит који полаже ученик након завршетка средњег стручног 

или уметничког образовања у четворогодишњем трајању. 

Кандидат који конкурише за упис на студијски програм који се реализује у Школи, 

осим студијског програма Дизајн, а који има положену општу матуру или је освојио неко 

од прва три места на Републичком или Међународном такмичењу из предмета који полаже 

на пријемном, не полаже пријемни испит. 

Комисија за упис студената, приликом пријављивања Кандидата последњег дана 

пријављивања, констатује број таквих кандидата и о томе извештава директора Школе, 

који доноси одговарајуће Решење о ослобађању кандидата од полагања пријемног испита. 

Решење директора Школе постаје саставни део досијеа студента и чува се трајно. 

 

Критеријуми за рангирање кандидата 

 

Члан 12. 

 

Критеријум за рангирање кандидата утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у претходном образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту. 
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 Општи успех у средњем обрзовању вреднује на начин тако што се збир општег 

успеха свих разреда сабере и помножи са два. 

Кандидат на основу одредби става 2. овог члана може остварити најмање 16 а 

највише 40 бодова.  

Резултат пријемног испита вреднује се од 0 до 60 бодова. 

 

Члан 13. 

 

Избор кандидата врши се према збиру бодова који им припадају по основу општег 

успеха у средњем образовању и успеха на пријемном испиту, а на основу ранг листе која је 

сачињена према укупном броју бодова сваког кандидата. 

Кандидатима који имају исти број бодова на ранг листи а конкуришу за један од 

студијских програма, као први додатни критеријум узеће се број бодова остварених на 

пријемном испиту, као други додатни критеријум узеће се просечна оцена из средњег 

образовања а као трећи додатни критеријум узеће се просечна оцена средњег образовања 

из предмета информатика и математика. 

Кандидати који имају исти број бодова на ранг листи а конкуришу на студијски 

програм Дизајн, као други додатни критеријум узеће се просечна оцена предмета из 

средње школе и то: историја и ликовна култура. 

 

Члан 14. 

 

За упис на студије утврђује се ранг листа по студијском програму за студенте који 

се финансирају из буџета и оне који се самофинансирају, а место на ранг листи одређује да 

ли се студент финансира из буџета или плаћа школарину. 

Кандидат стиче право финансирања из буџета, ако оствари најмање 51 бод који 

представља збир бодова остварених на основу општег успеха постигнутог у претходном 

образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту, и ако је број бодова довољан за 

рангирање кандидата у оквиру броја слободних места одређеним конкурсом. 

Кандидат стиче право уписа из категорије самофинасирајућег студента ако оствари 

најмање 35 бодова из става 2. овог члана ако је број бодова довољан за рангирање 

кандидата у оквиру броја слободних места одређених конкурсом. 

 

Члан 15. 

 

По проглашењу коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину студија, 

Школа одређује посебан датум за упис свих кандидата који су стекли право уписа на терет 

буџета и посебан датум за упис студената који су стекли право уписа у категорији 

самофинансирајућег студента. 

Ако се кандидати, који су стекли право уписа на терет буџета, не упишу у 

предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њих одговарајући број самофинасирајућих 

студената који су остварили најмање 51 бод  на пријемном испиту према редоследу на ранг 

листи, наредног дана по истеку рока за упис буџетских студената. 

Кандидат може приликом уписа поднети захтев директору Школе за промену 

уписа студијског програма, осим ако је кандидат полагао пријемни испит за упис на 

студијски програм Дизајн. 

Директор Школе, својим решењем доноси одлуку по захтеву кандидата из става 3. 

овог члана. 
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Поступак повећања броја слободних места за упис на терет буџета кандидата 

основних струковних студија 

 

Члан 16. 

 

 Комисија за упис може, у првом уписном року, предложити директору Школе, 

повећање броја слободних места на студијским програмима, у случају када је укупан број 

уписаних кандидата на терет буџета мањи од укупног броја кандидата који је одредила 

Влада Републике Србије и када је број кандидата који су на пријемном испиту остварили 

најмање 51 бод, а који према редоследу на ранг листи нису стекли право уписа на терет 

буџета, већи од 10%. 

 

Члан 17. 

 

 Комисија утврђује укупан број слободних места на терет буџета свих студијских 

програма и број кандидата који су на пријемном испиту остварили најмање 51 бод, а који 

према редоследу на ранг листи нису стекли право уписа на терет буџета, на сваком 

студијском програму. 

 Број слободних места из става 1. овог члана, дели се између студијских програма 

тако што се укупан број слободних места на терет буџета дели у првом кругу, и то тако 

што студијски програм који има највише кадидата који су на пријемном испиту остварили 

најмање 51 бод, а који према редоследу на ранг листи нису стекли право уписа на терет 

буџета, добија проширење за три места, други студијски програм добија проширење за два 

слободна места, трећи добија једно место. 

 Поступак из става 2. овог члана понавља се онолико пута колико има слободних 

места за упис. 

 

Члан 18. 

 

 По објављивању резултата из члана 17. овог Правилника, Комисија врши упис 

кандидата који су остварили право уписа, уз претходно прибављену њихову сагласност. 

  

Упис кандидата са других високошколских установа 

 

Члан 19. 

 

Кандидат за упис у прву годину студија који је положио пријемни испит и није 

стекао статус студента на другој високошколској установи, а  положен пријемни испит се 

може признати у истом уписном року, може се уписати у зависности од броја уписаних 

студената на Школи. 

Поред документације потребне за упис, кандидат из члана 7. овог Правилника, 

доставља и доказ о положеном пријемном испиту са бројем освојених бодова. 

 

 

Члан 20. 

 

 Студент друге високошколске установе, која изводи наставу из истог степена и 

врсте студија која се реализују на Школи, има право уписа на струковне студије. 

 Студент може остварити право уписа на лични захтев, искључиво на почетку 

школске године, најкасније до 10. октобра.  
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Студент из став 1. овог члана поред молбе за упис доставља и доказ о положеним 

испитима са утврђеним бројем ЕСПБ за сваки положени предмет. 

 Студент из става 1. овог члана може бити уписан у одговарајућу годину студија на 

основу признатих положених испита, односно признатих ЕСПБ бодова и то: 

- од 0 до 36 ЕСПБ - упис у прву годину, 

- од 37 до 73 ЕСПБ - упис у другу годину, 

- од 74 и више ЕСПБ - упис у трећу годину. 

Студент из става 1. овог члана, који студије похађа уз рад, може бити уписан у 

одговарајућу годину студија на основу признатих положених испита, односно признатих 

ЕСПБ бодова и то: 

- од 0 до 29 ЕСПБ - упис у прву годину, 

- од 30 до 59 ЕСПБ - упис у другу годину, 

- од 60 и више ЕСПБ - упис у трећу годину. 

Приликом подношења захтева за упис у Школу, лице покреће поступак признавања 

испита. 

 Одлуку о признавању испита и бодова доноси Комисија за упис, полазећи од 

оствареног броја ЕСПБ. 

 Студент који похађа студије уз рад, стиче статус самофинансирајућег студента. 

Одлуку о упису доноси директор Школе. 

 

Члан 21. 

 

 Лице које је завршило студије првог степена струковних студија, истога поља, на 

другој високошколској установи може уписати основне струковне студије под условима 

прописаним чланом 20. Правилника.  

    

Право приговора кандидата 

Члан 22. 

 

Учесник на конкурсу који сматра да конкурс није спроведен на утврђен начин и да 

су његова права повређена, може поднети приговор Комисији за упис у року од 24 сата, од 

дана објављивања резултата конкурса. 

Комисија доноси одлуку о приговору у року од 24 сата, од дана подношења 

приговора. 

На одлуку Комисије за упис из става 2. овог члана може се уложити жалба 

директору Школе у року од 24 часа од достављања решења. 

Директор решава по жалби у року од 24 сата од дана њеног достављања. 

На решење директора Школе, може се уложити жалба Савету у року од 24 сата од 

дана пријема, коју Савет разматра у року од два дана од дана подношења. 

Одлука Савета је коначна. 

 

Право промене студијског програма 

Члан 23. 

 

Студент прве године студија, који оствари потребан број ЕСПБ бодова за упис у 

другу годину студија, може променити студијски програм. 

Студент из става 1. овог члана може користити ово право на почетку школске 

године. 

Одлуку о промени студијског програма доноси директор Школе у границама броја 

студената предвиђених одлуком за упис за текућу школску годину. 
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Право упоредног савладавања два студијска програма 

 

Члан 24. 

 

Студент Школе може уписати наредну годину студија тако да упоредо савлађује 

два студијска програма. 

Студент који се финасира из буџета може у том статусу бити уписан само на један 

акредитован студијски програм. 

 

 

Право и услови уписа наредне године студија 

 

Члан 25. 

 

 Упис у наредну годину студија, врши се на основу расписаног конкурса. 

 Конкурс садржи: број буџетских и самофинансирајућих места по студијском 

програму који не може бити већи од броја утврђеног Уверењем о акредитацији студијског 

програма и време конкурсног рока са одређеним терминима за сваку неопходну радњу. 

 У року од пет дана од истека за предају докумената, Школа објаљује привремену 

ранг листу за упис наредне године студија, утврђену на основу критеријума одређених 

овим Правилником. 

 Студент има право жалбе директору Школе, на листу из става 3. овог члана у року 

од 24 сата од дана објављивања. 

Директор решава по жалби у року од 24 од дана њеног достављања. 

На решење директора Школе, може се уложити жалба Савету у року од 24 од дана 

пријема, коју Савет разматра у року од два дана од дана подношења. 

Одлука Савета је коначна. 

У року од 24 сата од доношења Одлуке из става 7. овог члана, Школа објављује 

Коначну ранг листу за упис. 

Упис наредне године студија завршава се најкасније до 30. октобра текуће године. 

 

Члан 26. 

 

Студент који у текућој години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова има право да се у 

наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја 

студената чије се студије финансирају из буџета. 

Студент који упише годину студија у категорији буџетског студента, а у току 

године оствари мање од 48, а више од 37 ЕСПБ бодова, може наставити студије у 

категорији самофинасирајућег студента. 

Студент који упише годину у категорији самофинасирајућег студента може 

уписати наредну годину студија ако оствари најмање 37 ЕСПБ бода. 

Студент који студира уз рад у категорији самофинансирајућег студента, може 

уписати наредну годину студија са остварених 30 ЕСПБ уз обавезу достављања доказа да 

ради који не може бити старији од петнаест дана од дана конкурисања за упис у наредну 

годину студија. 

Студент са инвалидитетом и студент уписан по афирмативној мери који у текућој 

школској години оствари 36 ЕСПБ бодова, има право да се у наредној школској години 

финансира из буџета поред студената који су испунили услов из става 1. овог члана, уз 

обавезу достављања доказа о испуњености услова за оставривања права.  

Студент који у току године оствари мање од 37 ЕСПБ бодова, односно студент који 

студира уз рад, са остварених мање од 30 ЕСПБ, не може уписати наредну годину студија. 
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Као критеријум за упис наредне,  студенту поновљене године студија, узима се 

збир ЕСПБ бодова остварених у текућој школској години и оставрених ЕСПБ из уписаних 

предмета у предходној школској години.  

 

Члан 27. 

 

Рангирање студената који су испунили први услов за наставак студија на терет 

буџета обухвата све (буџет и самофинансирање) студенте уписане исте школске године на 

одређени студијски програм, а врши се тако што се полази од броја остварених ЕСПБ 

бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма. 

У случају да два или више кандидата имају исти број поена, као додатни 

критеријум примењује се следеће: 

 

Рангирање кандидата врши се на основу следећих параметара: 

- број остварених ЕСП бодова: 

1) oстварено 60 ЕСПБ у години студија – 30 поена, 

2) остварено 54 до 59 ЕСПБ у години студија – 20 поена, 

3) остварено 48 до 53 ЕСПБ у години студија – 10 поена. 

- укупна дужина трајања студирања: 

1) први пут уписана година - 20 поена, 

2) други пут уписана година - 15 поена, 

3) трећи пут уписана година-10 поена, 

4) више од три година – 5 поена 

- просечна оцена у години студија: 

1) ако је остварена просечна оцена 10,00 – 50 поена, 

2) ако је остварена просечна оцена 9,50 до 9,99 – 40 поена, 

3) ако је остварена просечна оцена 8,50 до 9,49 – 30 поена, 

4) ако је остварена просечна оцена 7,50 до 8,49 – 20 поена, 

5) ако је остварена просечна оцена 6,50 до 7,49 – 10 поена, 

6) ако је остварена просечна оцена 6,00 до 6,49 – 5 поена. 

 

У случају да два или више кандидата имају исти број поена, на основу параметара 

из става 3. као додатни критеријум узеће се број бодова остварен на пријемном испиту. 

Ако два или више кандидата са различитих студијских програма конкуришу за 

наставак студија на терет буџета, истог студијског програма, предност ће имати кандидат 

који је студијски програм уписао у првој години. 

 

Упис другог степена студија 

 

Члан 28. 

 

 Одлуку о броју студената за упис на студије другог степена струковних студија 

доноси Наставно-стручно веће Школе и не може бити већи од броја утврђеног Дозволом за 

рад. 

 На студије другог степена струковних студија може се уписати лице које је 

завршило први степен високог образовања студија одговарајућег стручног поља. 

 Упис на студије другог степена струковних студија врши се на основу конкурса 

који се објављује у истом термину када је конкурс за упис основних струковних студија. 

 Конкурс за упис садржи:  

-број места за упис; 

-услове за упис; 
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- мерила за утврђивање редоследа кандидата; 

- поступак спровођења конкурса; 

- начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед; 

- рокове за упис; 

- висину школарине; 

- исправе које се прилажу. 

 Спровођење конкурса за упис на други степен студије и утврђивање редоследа 

кандидата утврђује Комисија за упис коју именује директор Школе на предлог Наставно-

стручног већа. 

Члан 29. 

 

 Редослед кандидата за упис на студије другог степена струковних студија утврђује 

се на основу просечне оцене остварене у току студија за стицање првог степена високог 

образовања струковних студија, објављивањем ранг листе по студијским програмима, 

односно модулима, свих пријављених кандидата који испуњавају услов за упис на 

студијски програм. 

 

Члан 30. 

 

 Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата није утврђен у складу са 

наведеним критеријумима, може поднети приговор директору Школе у року од 24 сата од 

објављивања листе. 

 Директор Школе одлучује о приговору у року од 24 сата од сата достављања 

приговора. 

 На решење директора може се уложити жалба Савету Школе у року од 24 сата од 

добијања одлуке. 

 Савет одлучује по жалби у року од два дана.  

 Одлука Савета је коначна.  

 

Члан 31. 

 

 По истеку рока за приговоре, односно жалбе, Школа објављује коначну ранг листу 

свих кандидата, која је основ за упис. 

 

 

Право промене студијског програма мастер струковних студија 

 

Члан 32. 

 

Студент струковних мастер студија, који оствари потребан број ЕСПБ бодова за 

упис у наредну годину студија, може променити студијски програм. 

Студент из става 1. овог члана може користити ово право на почетку школске 

године. 

Одлуку о промени студијског програма доноси директор Школе у границама броја 

студената предвиђених одлуком за упис за текућу школску годину. 
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Право упоредног савладавања два студијска програма 

 

Члан 33. 

 

Студент струковних мастер студија може уписати наредну годину студија тако да 

упоредо савлађује два студијска програма, односно модула, ако је у текућој години студија 

остварио просечну оцену најмање 9,50 (девет 50/100). 

 

Право и услови уписа наредне године мастер струковних студија 

 

Члан 34. 

 

Студент струковних мастер студија може уписати наредну годину студија ако у 

текућој школској години оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 

Студент струковних мастер студија, који у току године оствари мање од 37 ЕСПБ 

бодова, не може уписати наредну годину студија. 

Студент струковних мастер студија који студије похађа уз рад, може уписати 

наредну годину студија ако у текућој школској години оствари најмање 30 ЕСПБ бодова. 

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 35. 

 

Студенти уписани на акредитоване струковне специјалистичке студије другог 

степена, закључно са школском 2018/19.  годином, а исте могу завршити у уписаном 

степену студија закључно са 30.09.2020. године. 

 

Члан 36. 

 

Тумачење одредби овог Правилника врши Савет Школе. 

На сва питања која нису регулисана овим Правилима примењиваће се одредбе 

Статута Школе и Закона. 

 

Члан 37. 

 

Поступак измене и допуне Правилника исти је као и поступак његовог доношења. 

 

Члан 38. 

 

 Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о упису студија 

Високе технолошке школе струковних студија-Аранђеловац, број: 01-148/1, усвојен дана 

30.03.2017. године. 

 

 

Дел. број: 01-262/1 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

У Аранђеловцу, дана  16.04.2018. године 

 

Проф.др Бранкица Луковић 

 


