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КОНКУРС 

за упис студената у прву годину основних струковних студија за школску 2016/2017. годину 
-септембарски уписни рок- 

 
Ради попуњавања места која нису попуњена у јунском уписном року, Висока школа 

електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду расписује конкурс за упис у прву годину 
основних струковних студија за школску 2016/2017. годину: 

1) 60 самофинансирајућих студената на прву годину основних струковних студија, за школску 
2016/2017. годину, на студијске програме Електронско пословање (17 студената) и Нове рачунарске 
технологије – студије на даљину (43 студента). 

2) 3 (три) студента, држављанина Републике Србије, који су у школској 2015/2016. години 
средњу школу завршили у иностранству, а чије ће се школовање финансирати из буџета Републике 
Србије, под условом да им до дана истека рока на пријаву за конкурс у јунском уписном року (до 24. 
јуна 2016. године) није издата страна средњешколска исправа, због чега нису могли отпочети поступак 
нострификације те исправе. 

3) 1 (једног) студента припадника ромске националне мањине, чије ће се школовање 
финансирати из буџета Републике Србије, а који се уписује применом Програма афирмативне мере 
уписа припадника ромске националне мањине. 
 

На прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати, држављани Републике 
Србије, који су у Републици Србији завршили средњу школу трећег или четвртог и који остваре 
одговарајући број бодова на пријемном испиту; кандидати - држављани Републике Србије који су средњу 
школу завршили у иностранству могу да конкуришу за упис на основне струковне студије, а уписати се 
могу под условом да им се до почетка наставе у школској 2016/17. години призна страна средњошколска 
исправа; припадници српске националне мањине из суседних земаља се уписују под истим условима као 
и држављани Републике Србије. Ови кандидати су у обавези да изврше нострификацију средњошколских 
докумената, изузев кандидата са средњешколским документима издатим у Републици Српској који не 
нострификују документа; страни држављани се могу уписати на основне струковне студије, искључиво у 
статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (полажу 
пријемни испит). 

Ранг листа кандидата се сачињава на основу броја бодова стечених на основу успеха из средње 
школе и броја бодова остварених на пријемном испиту, при чему кандидат може освојити највише 100 
бодова. По основу успеха у средњој школи, кандидат може стећи највише 40 бодова. Успех на пријемном 
испиту оцењује се до 60 бодова. Пријемни испит се састоји од 20 задатака и питања и то 10 задатака из 
математике и 10 питања из основа информационо комуникационих технологија. За кандидате под тачкама 
2) и 3) формирају се посебне ранг листе. 
 
Конкурсни термини за септембарски уписни рок: 
1. Пријем пријава и докумената одржаће се 01. и 02. септембра 2016. године, од 9.00 до 17.00 часова. 
2. Прелиминарна ранг листа сачињена на основу успеха у средњој школи и распоред полагања 

пријемног испита биће објављени 05. септембра 2016. године. 
3. Пријемни испит ће се одржати 08. септембра 2016. године, према распореду кoји ће бити накнадно 

објављен. 
4. Коначна ранг листа биће објављена 13. септембра 2016. године. 
5. Упис примљених кандидата одржаће се 14. , 15. и 16. септембра 2016. године. 

 

Интегрални текст Конкурса може се погледати на сајту школе www.viser.edu.rs/upis 
 

Београд, 13. јула 2016. године 
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