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ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
У  НОВОМ   САДУ 
БРОЈ: 01-277-1/22 
ДАНА: 20.05.2022. 
 
На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе 
техничке школе струковних студија у Новом Саду, директор школе расписује  
 

К О Н К У Р С 
за упис у прву годину мастер струковних студија у школској 2022/2023. години 

 
Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду, државна школа, уписује 
студенте у прву годину мастер струковних студија на акредитоване студијске 
програме: 
 

Студијски програм 
 

Укупно 
 

Инжењерство заштите 32 

Информационе технологије 32 

Укупно 64 
 
ПРВИ УПИСНИ РОК 
 

1. Пријављивање кандидата: 27. јуна и 28. јуна 2022. године од 9.00 до 13.00 часова 
2. Привремена ранг листа: 28. јуна 2022. године  
3. Коначна ранг листа: 30. јуна 2022. године  
4. Упис примљених кандидата: 01. и 02. јула 2022. године од 9.00 до 13.00 часова 

 
ДРУГИ УПИСНИ РОК 
 

1. Пријављивање кандидата: 3. октобра 2022. године од 9.00 до 13.00 часова 
2. Привремена ранг листа: 3. октобра 2022. године  
3. Коначна ранг листа: 5. октобра 2022. године  
4. Упис примљених кандидата: 6. октобра 2022. године  

 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА  
 
Кандидат за упис у Школу подноси пријаву за учешће на Конкурсу.  
 
ПРИЈАВА КАНДИДАТА 
  
Поред попуњене пријаве коју добија у Школи или на сајту Школе, кандидат 
прилаже фотокопије докумената, а оригинале на увид: 

1. Диплому и додатак дипломе о завршеном високом струковном или 
академском образовању са остварених најмање 180 ЕСПБ  

2. Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 
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3. Друге документе одређене конкурсом. 
 

 
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 
 

Приликом рангирања студената за упис на мастер струковне студије 
критеријуми су: 
1. Просечна оцена на завршеним основним студијама, односно студијама 
првог степена – максимално 10 (десет) бодова.  
2. Уколико је завршио основне струковне студије из исте стручне области 
(Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду за студијски 
програм Инжењерство заштите, односно, Електротехничко и рачунарско 
инжењерство за студијски програм Информационе технологије), додаје се 1 
(један) бод, а за следљив студијски програм додаје се још 0,5 бодова.  
3. За мастер студијски програм Информационе технологије следљиви 
студијски програми основних струковних студија су: Информационе 
технологије, Информациона технологија, Веб дизајн, Електронско пословање. 
4. Ако два или више кандидата имају исти број бодова, предност има кандидат 
са већом просечном оценом током основних студија. 
5. Ако два или више кандидата имају исту просечну оцену са основних 
студија, предност има кандидат са већом просечном оценом у последњој години 
студија. 
6. Школа утврђује ранг листу по студијским програмима и објављује је на 
огласној табли Школе и сајту Школе. 
7. Незадовољан местом на ранг листи, кандидат може поднети приговор 
директору Школе у року од 24 часа од објављивања ранг листе на огласној 
табли Школе.  
8. Директор Школе доноси Решење на које кандидат може уложити жалбу 
Савету школе у року од 24 часа од часа објављивања решења. Савет школе 
доноси одлуку у року од 24 часа од часа пријема жалбе. Одлука Савета је 
коначна. 
9. Уколико нема жалбе Савету школе, одлука директора је коначна и након 
тога се саставља коначна ранг листа и објављује на огласној табли и сајту 
Школе. 
 

 
УПИС КАНДИДАТА 

 
1. Право уписа у Школу стиче кандидат који је на коначној ранг листи у оквиру 

броја утврђеног за упис на одређени студијски програм. 
 Кандидат који је остварио право уписа, а у конкурсном року није извршио 
упис, губи то право.  
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, 
Школа ће уписати наредног кандидата према редоследу на истој ранг листи, у 
оквиру квоте утврђене одлуком о упису и Конкурсом. 

2. Кандидати на упис подносе оригинална документа: 
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- Диплому и додатак дипломе о завршеном високом образовању са остварених   
најмање 180 ЕСПБ, односно уверење о стеченом стручном називу и Диплому и 
додатак дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама са 
остварених 60 ЕСПБ; 
- Извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству; 
- Друге документе одређене конкурсом; 
- Две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm; 
- Уписни материјал (купује се у скриптарници Школе по цени од 2.000,00 
динара, а садржи: образац ШВ-20 (2 комада),  образац за евидентирање 
података, индекс, три уверења о статусу студента, изјаве и друга обавештења 
студентима);  
- Уплатницу на износ од 3.100,00 динaрa за трошкове уписа, материјалне 
трошкове, трошкове осигурања студената и друге трошкове, на жиро рачун 
Школе 840-727666-18; 
- Уплатницу на име школарине;  
- Образац пријаве предмета за слушање (2 примерка). 

3. Уколико се у првом уписном року не попуне сва места, Школа ће за преостала 
места расписати други уписни рок.  

4. Други уписни рок спроводи се на исти начин као и први уписни рок. 
5. Уписом у Школу кандидат стиче статус студента. 
 
 
 
ШКОЛАРИНА 
Начин плаћања школарине 
 
Приликом уписа прве студијске године студенти су дужни да уплате прву рату 
школарине у износу од 10.000,00 динара, на жиро рачун Школе 840-727666-18, а 
остале рате биће регулисане уговорoм. 
Приликом уписа друге студијске године студенти су дужни да уплате прву рату 
школарине у износу од 15.000,00 динара, на жиро рачун Школе, а остале рате биће 
регулисане уговорoм. 
 
 
 
 
Школарина за стране држављане 
 
Школарина за стране држављане је 1,5 пута већа од школарине за домаће 
држављане. Начин плаћања регулисан је уговором који студент потписује, а остале 
трошкове плаћају као и домаћи држављани. 
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НАПОМЕНЕ: 
 

1. На све што није регулисано овим Конкурсом примењиваће се одредбе 
Правилника о упису, рангирању и правилима студија Високе техничке 
школе струковних студија у Новом Саду. 

2. Детаљне информације се могу добити путем сајта Школе www.vtsns.edu.rs, 
Информатора (купује се у скриптарници Школе по цени од 320 динара) или 
позивом на телефонске бројеве 021/4892-514, 4892-507, 4892-513. 

3. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају.  
4. Број слободних места за други уписни рок биће објављен до 08.07.2022. 

године на огласној табли Школе. 
 
           

                      Директор Школе 
        Др Бранко Савић, проф. 


