ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, Школска бр.1
Број: 01-211-1/21
Датум: 29.04.2021.год.

На основу члана 12. ст.1 тач.7, чл. 34. ст. 4, чл. 39. ст. 16, чл. 48. и чл. 65. ст. 4. и 6. Закона о
високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/17, 27/18, 67/19, и 6/20 - и др. закони), и члана 44.
Статута Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, директор Школе расписује
КОНКУРС
за упис кандидата на Кратки програм студија Информационе технологије
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, државна Школа, уписује 30 полазника
на Кратки програм студија Информационе технологије:
1. Пријављивање кандидата сваки радни дан до 14.00 часова;
2. Упис кандидата по пријави минимум 15 полазника.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
За упис се може пријавити кандидат који има завршено средње трогодишње и четворогодишње
образовање или студент. Ако је средње образовање стечено у иностранству, диплома мора бити
призната од надлежног министарства.
На кратки програм студија могу се уписати држављани Републике Србије и страни држављани
под истим условима, на начин и у поступку одређеним Правилником о кратким програмима
студија Школе и Законом.
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;

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
На основу приложених докумената сачињава се списак кандидата са унетим просечним оценама из
средње школе, који се објављује на огласној табли Школе. Редослед кандидата за упис кратког
програма студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у свим разредима
помножен са 2, тако да кандидат по том основу може стећи највише 40 бодова.
Кандидати који су завршили трогодишње средње образовање, просек оцена треће године се рачуна
два пута и по том основу кандидат може имати највише 40 бодова.
Уколико два или више кандидата имају исти просек у средњој школи предност има онај кандидат
који има бољи просек у завршној години средње школе.
Привремена ранг листа кандидата се објављује на огласној табли Школе, као и на сајту Школе.
На утврђени редослед кандидата на привременој ранг листи незадовољни кандидат може поднети
приговор директору Школе у року од 24 часа од часа истицања привремене ранг листе на огласној
табли Школе.

1

Директор Школе поступа одмах по пријему приговора, доноси решење у року од 24 часа од часа
пријема приговора. Решење се објављује на огласној табли Школе и сајту Школе.
На решење директора кандидат може уложити жалбу Савету Школе у року од 24 часа од часа
објављивања решења директора на сајту Школе и огласној табли Школе. Савет Школе доноси
одлуку у року од 24 часа од часа пријема жалбе. Коначна је одлука Савета Школе донета по жалби
и одлука директора ако против ње није изјављена жалба.
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 КПС.
2. Кандидати на упис подносе копије следећих докумената:
1. Сведочанства и диплому о завршеној средњој школи;
2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Уверење о држављанству републике Србије или Захтев за пријем у држављанство;
4. Уплатницу на износ од 20.000,00 динaрa на име прве рате школарине;
5. Уплатницу на износ од 10.000,00 динара на име трошкова уписа, полагања испита;

ШКОЛАРИНА, ТРОШКОВИ УПИСА, ПОЛАГАЊА
СЕРТИФИКАТА, ДОДАТКА СЕРТИФИКАТА

ИСПИТА

И

ИЗДАВАЊА

Полазник има обавезу плаћања школарине у износу од 60.000,00 дин. на Жиро рачун Школе 840727666-18, који се води код Управе за јавна плаћања. Прву рату школарине у износу од 20.000,00
дин. плаћа приликом уписа Кратког програма студија, а преостали износ у 4 месечне рате од по
10.000,00 дин. које доспевају сваког 05. у месецу.
Трошкове уписа и полагања испита у износу од 10.000,00 дин. полазник плаћа приликом уписа
Кратког програма студија.
Полазнику након похађања наставе и положених испита Школа издаје сертификат о завршеном
Кратком програму студија. За издавање сертификата и додатка сертификата полазник плаћа износ
од 5.000,00 дин.

НАПОМЕНЕ:
1. На све што није регулисано овим Конкурсом примењиваће се одредбе Правилника о
Кратким програмима студија на Високој техничкој школи струковних студија у Новом
Саду.
2. Детаљне информације се могу добити путем сајта Школе www.vtsns.edu.rs, путем емаила
kps@vtsns.edu.rs или позивом на телефонске бројеве 021/4892-572, 4892-518 и 4892-509.
3. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.

Директор Школе
Др Бранко Савић, проф.
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