На основу члана 82. став 1. и члана 85. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС" број
76/200,597/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015) и члана 59. Статута Високе
школе струковних студија за информационе технологије у Земуну (у даљем тексту ИТС),
Савет ИТС-а на седници одржаној дана 07.04.2016.године, донео је

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ
ПРВОГ СТЕПЕНА
Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин уписа на студије које се организују на
Високој школи струковних студија за информационе технологије у Земуну (у даљем
тексту ИТС), и то:
поступак пријављивања и уписа на студијски програм;
ближа мерила за утврђивање редоследа на ранг листи;
садржај пријемног испита, односно испита за процену знања студента,
начин полагања и мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис;
ближи услови и начин уписа без полагања пријемног испита односно испита за
процену знања студента и лица којем је престао статус студента;
6. поступак остваривања права на упис студента са посебним потребама;
7. начин остваривања права на жалбу на остварени број бодова, односно на ранг
листу.
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Право на упис
Члан 2.
Право уписа на студијски програм имају лица која испуне услове утврђене законом,
Статутом ИТС-а, овим правилником и другим општим актима ИТС-а.
Упис студената се врши на основу резултата постигнутих на пријемном испиту односно на
испиту за процену знања студента и општег успеха постигнутог у средњем образовању.
Лице из става 1. овог члана је остварило право на упис уколико се налази на ранг листи до
броја који је конкурсом предвиђен за упис.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не
могу бити ограничена 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.

Упис страних студената
Члан 3.
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину по истим условима као и домаћи студент, али нема
право на повластице.

Услови за упис у прву годину студија
Члан 4.
У прву годину студија првог степена, које реализује ИТС, може да се упише лице које има
стечено средње образовање.
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту односно
испиту за процену знања према мерилима утврђеним Статутом, овим правилником и
конкурсом за упис на студијске програме.
Одговарајуће претходно стечено образовање из става 1. овог члана утврђено је студијским
програмом на који се врши упис кандидата.

Пријемни испит
Члан 5.
Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит. Пријемни испит
полажу сви кандидати који се пријаве за упис на студијски програм. Пријемни испит се, за
студијске програме Рачунарска мултимедија, Електронско пословање и Информациони
системи, полаже из следећих области :
1. Рачунарске технологије
2. Енглески језик
Пријемни испит за студијски програм Информационе технологије се полаже из следећих
области:
1. Рачунарске технологије
2. Енглески језик
3. Математика
Пријемни испит се полаже у складу са Статутом и овим правилником.
ИТС је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до самог почетка пријемног
испита.

Упис без пријемног испита
Члан 6.
На прву годину основних студија може се без пријемног испита уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена;
2. студент друге године основних струковних студија или академских студија друге
високошколске установе, који је положио све испите са прве године, односно
остварио најмање 60 ЕСПБ бодова;
Наставно веће ИТС-а одлучује о признавању положених испита, односно, о броју
признатих ЕСПБ бодова.

Начин бодовања
Члан 7.
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 постигнутих 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.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Начин уписа
Члан 8.
Упис у прву годину студијског програма врши се на основу конкурса.
Директор ИТС-а расписује конкурс за упис на све акредитоване студијске програме који се
реализују на ИТС-у.
ИТС јавно објављује конкурс за упис на прву годину студијског програма на начин
утврђен Одлуком о расписивању конкурса.

Конкурс за упис на студије и спровођење уписа
Члан 9.
Одлуку о расписивању конкурса за упис на студијски програм доноси директор ИТС-а
најкасније до 25. априла за наредну школску годину на предлог Наставног већа ИТС-а.
Конкурс садржи:
1. број студената за сваки студијски програм који се реализује на ИТС-у;
2. услове за упис;
3. мерила за утврђивање редоследа кандидата;
4. поступак спровођења конкурса;
5. начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;
Конкурс се објављује најкасније 30. априла за наредну школску годину.
Члан 10.
Поступак уписа спроводи комисија за упис коју именује директор ИТС-а
Комисија за упис се састоји од три члана. Чланови комисије могу бити, искључиво
наставници ИТС-а и секретар установе.
Комисија за упис доставља директору и Наставном већу ИТС-а јединствен извештај о
упису на студијске програме ИТС-а.

Поступак пријављивања кандидата
Члан 11.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, или
оверене фотокопије следећих докумената:
1. сведочанство за све разреде претходно завршене средње школе;
2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
3. извод из матичне књиге рођених;
4. две слике формата 3,5 x 4,5 cm;

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију - важећу личну карту
или пасош. Пре почетка пријемног испита, дежурно лице утврђује идентитет кандидата.
Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит.

Утврђивање ранг листе
Члан 12.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија на ранг листи
утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата
постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за процену знања према мерилима
утврђеним Статутом и овим Правилником.
Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја утврђеног за
упис.
ИТС објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата на огласној табли и
интернет страници ИТС-а у року који је утврђен конкурсом.
Кандидат може поднети жалбу директору ИТС-а на регуларност поступка утврђеног
конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати
од објављивања прелиминарне листе на ИТС-у.

Прелазне одредбе
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу даном његовог доношења.
Овим се ставља ван снаге Правилник о упису студената на студије првог степена дел. бр.
33/08-2 који је донео Савет ВШССИТ 21.04.2008. године.
У Београду, дана 07.04.2016. године.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ИТС
др Славко Покорни, проф

