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ИЗВОД ИЗ КОНКУРСА ЗА УПИС 
студената у прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019. години 

(ИНТЕГРАЛНИ ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ http://www.viser.edu.rs) 

 
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (даље: Школа) расписује Конкурс за 
упис укупно 700 студената у прву годину основних струковних студија у школској 2018/2019. години, од чега се 
највише 220 кандидата може уписати у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике 
Србије (буџет РС), док се на преостали број места за упис кандидати могу уписати у статусу 
самофинансирајућег студента. Поред наведеног броја места за упис кандидата на терет буџета РС (220), у 
статусу студента чије се школовање финансира из буџета РС, Школа може, под посебним условима,  уписати 
највише: 1) два кандидата који су лица са инвалидитетом (под условима одређеним Програмом афирмативне 
мере уписа лица са инвалидитетом); 2) два кандидата припадника ромске националне мањине (под условима 
одређеним Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине); 3) два кандидата 
држављана Републике Србије, који су у школској 2016/2017. години завршили средњу школу у иностранству – 
на ова места се кандидати уписују у другом (септембарском) уписном року. 

УПИСНЕ КВОТЕ И ИЗНОСИ ШКОЛАРИНА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
Р.бр. Назив  

студијског програма 
Број места одобрених за упис на 
студије у статусу студента чије се 

школовање финансира 
из буџета Републике Србије 

Број места за упис на 
студије у статусу 

самофинансирајућег 
студента 

Износ школарине коју 
плаћају 

самофинансирајући 
студенти, у динарима 

1. Аудио и видео технологије 30 50 125.000,00 

2. Аутоматика и системи 
управљања возилима 

30 50 125.000,00 

3. Еколошки инжењеринг 10 30 125.000,00 

4. Електроника и елекомуникације 30 50 125.000,00 

5. Информациони системи 30 50 125.000,00 

6. Нове енергетске технологије 30 50 125.000,00 

7. Нове рачунарске технологије 30 110 125.000,00 

9. Рачунарска техника 30 90 125.000,00 

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има завршену средњу школу у трајању 
од четири године. Сви кандидати полажу јединствен квалификациони испит, који се састоји из 10 задатака из 
математике и 10 питања из основа информационо-комуникационих технологија.  

Конкурсни термини у јунском уписном року су: 
1. Подношење пријава на Конкурс – 20, 21, 22. и 25. јуна 2018. године, од 9.00 до 17.00 часова. 
2. Прелиминарна ранг листа на основу успеха у средњој школи и распоред полагања пријемног испита - 27. 
јуна 2018. године до 17.00 часова. 
3. Пријемни испит - 29. јун 2018. године, у 10 часова, према распореду полагања кoји ће бити накнадно 
објављен у складу са претходном тачком. 
4. Прелиминарна ранг листа на основу бодова остварених на пријемном испиту – под шифрама – 30. јуна 
2018. године, до 18.00 часова.  
5. Подношење приговора Комисији за упис на Прелиминарну ранг листу на основу успеха у средњој школи 
и/или Прелиминарну ранг листу на основу бодова остварених на пријемном испиту - 02. и 03. јула 2018. од 
10.00 до 16.00 часова. Објављивање решења Комисије за упис по поднетим приговорима 03. јула 2018. 
године, до 18.00 часова. Подношење жалби директору Школе против решења Комисије за упис по поднетим 
приговорима – 04. јула 2018. године од 10.00 до 15.00 часова. Прелиминарна ранг листа на основу успеха у 
средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима 
кандидата) – 05. јула 2018. године до 17.00 часова. Подношење приговора на тачност података у 
Прелиминарној ранг листи на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном 
испиту – 06. јула 2018. године од 10.00 до 16.00 часова. 
6. Објављивање Коначне ранг листе – 06. јула 2018. године до 18.00 часова; 
7. Упис примљених кандидата - 09, 10. и 11. јула 2018. године. Распоред (сатница) уписа биће уручена 
кандидатима приликом подношења пријава на конкурс. 
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