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Број:  03/02-03-20 

Датум: 02-03-2020 

 

На основу чланова 24 и 61 Статута Високе струковне школе - Интернационални центар за професионалне студије, 

Београд (у даљем тексту: ИЦЕПС), чланова 63 и 98-100 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник 

РС 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони) Савет ИЦЕПС-а доноси 

 

ОДЛУКА 

о расписивању Конкурса за упис студената за школску 2020/2021. год. на мастер струковне студије Високе 

струковне школе - Интернационални центар за професионалне студије, Београд 

(у даљем тексту: ИЦЕПС) 

 

Конкурс садржи: услове уписа, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и 

рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти. 

Напомена: Конкурс за упис студената на мсс Менаџмент у здравству који je у процесу акредитације пред Националним 

телом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије расписује се условно због захтева 

акредитације (као део акредитационог материјала) у том смислу да било који облик јавне промоције или уписа 

студената на поменути студијски програм може започети тек након добијања акредитације поменутог студијског 

програма. 

Текст Конкурса биће објављен јавно на сајту ИЦЕПС-а и по потреби у средствима јавног информисања. 

Текст Конкурса гласи: 

* * * 

Конкурс за упис студената 2020/20 на мастер струковне студије Здравствена нега и Менаџмент у здравтву* 

Високе струковне школе - Интернационални центар за професионалне студије, Београд 

(у даљем тексту: ИЦЕПС) 

 

* Напомена: Конкурс за упис студената на студијске програме означене звездицом („*“) биће отворен искључиво 

након добијања акредитације ових студијских програма. 

 

Услови уписа 

Смерови мастер струковних студија: 

1) Здравствена нега, модули: Здравствена нега, Јавно здравље 

излазно звање: струковни мастер медицинска сестра (струк. маст. мед. сест.) 

2) Менаџмент у здравству  

излазно звање: струковни мастер менаџер (струк. маст. менаџ.) 

*  Наведена звања су усклађена са Правилником о листи стручних, академских и научних назива (Сл. гласник РС 

53/2017, 114/2017, 52/2018, 21/2019 и 34/2019). 

 

Трајање студија: 2 године = 4 семестара (укључујући стручну праксу). 

Број ЕСПБ: 120. 

 

За упис у прву годину студија право да конкуришу имају лица: 

- са завршеним сродним студијама првог степена и минимално 180 ЕСПБ 

Напомена: појам завршених „сродних“ студија првог степена подразумева: 

 све студијске програме струковних студијских програма медицинског поља: 

- медицинска сестра/техничар 

- медицинска сестра-бабица 

- медицинска сестра-васпитач 

- инструментар 

- анестетичар 

- нутрициониста дијететичар* 

- зубни протетичар* 

- орални хигијеничар* 

- физиотерапеут* 

- радни терапеут* 

- медицинска рехабилитација* 

http://www.iceps.edu.rs;/
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- специјална едукација и рехабилитација (инклузионо образовање, вишеструка ометеност, логопедија) * 

- медицински радиолог* 

- фармацеут* 

- медицинско-лабораторијски технолог* 

- козметичар естетичар** 

- санитарно-еколошки инжењер ** 

*  диференцијални испит за мсс Здравствена нега: Основи здравствене неге 

**  диференцијални испити за мсс Здравствена нега: Основи здравствене неге, Јавно здравље, Етика у здравству 

 

Број студената за који ИЦЕПС расписује конкурс за шк. 2020/21. год.:  

1) Здравствена нега: 14 

2) Менаџмент у здравству: 26 

 

 Цене школарине I године за 2020/2021. шк. год.: 

студијски програм 

цена студија за уплате на рате (eur) ПОПУСТ 

за плаћање у 

целости 

ДОДАТНИ 

ПОПУСТ 

за упис у мај/јун 

предроку 
држављани Србије 

и Р. Српске 

страни 

држављани 

Здравствена нега 1.600 1.900 – 100 eur – 100 eur 

     

Менаџмент у здравству 1.600 1.900 – 100 eur – 100 eur 

 

* Цене су изражене у еурима, а уплате се врше по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате 

• Наведене цене су цене прве године студија, а свака наредна је 100 еур више. 

• У случају плаћања у целости приликом уписа, цена школарине је 100 еур мање. 

• Број месечних рата: 11 (прва рата: 200 еур; свака наредна - 1/10 преосталог износа). 

• Сва литература доступна у библиотеци - није неопходно додатно плаћање 

 

 

Пријава и упис: 

• Датуми везани за уписни рок биће накнадно објављени. 

 

I: Пријављивање кандидата 

Пријављивање кандидата обавиће се утврђених датума, 10-17 h, у Студентској служби ИЦЕПС-а: 

- седиште високошколске установе: Београд, Топличин венац 7 

- високошколскa јединицa Нови Сад: Нови Сад, Цвећарска 2 

- високошколскa јединицa Лесковац: Лесковац, Косте Стаменковића 2 

 

Потребна документација за пријаву:  

1. попуњен конкурсни лист (он лине) 

2. диплома о завршеним студијама првог степена са мин 180 ЕСПБ (алт. уверење о дипломирању) (оригинал или 

oверенa копијa) 

3. очитана лична карта или пасош (копија) 

Потребна документација за упис: 

4. два попуњена ШВ обрасца (добијају од стране Студентске слузбе) 

5. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) 

6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) 

7. две фотографије формата 3,5 x 4,5 cm, 

8. индекс (добија се у Студентској служби) 

9. доказ о уплати: 

• трошкови уписа – 5.500,00 рсд 

• уплата накнаде за трошкове обавезног осигурања студента – 900,00 рсд 

• I рата школарине (у износу од 200 еур) или комплетна школарина 

• плаћање се врши по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате 

10. само за актуелне здравствене раднике: Потврда о радном односу у здравственој установи (мин 6 месеци радног 

односа), у случају да је канидат већ здравствени радник и жели поденти захтев за Анализу признатих и 

диференцијалних наставних обавеза (оригинал или оверена копија) 

http://www.iceps.edu.rs;/
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• трошкови Анализе признатих и диференцијалних наставних обавеза – 5.500,00 рсд  

11. само за студенте који прелазе са других акредитованих високошколскихустанова: Уверење о положеним 

испитима са претходне високошколске установе у случају да кандидат прелази са те установе (оригинал или 

оверена копија) 

 

Документација за упис страних држављана: 

- ставке 1)-3) и 5)-10) претходног текста, 

- ставке 4) претходног текста - нострификовано од овлашћене институције уколико не потиче са територије 

Србије (ИЦЕПС може услужно предати материјал за нострификацију), 

- доказ о здравственом осигурању за период наредне школске године, 

- доказ о владању српским језиком (овлашћено лице; ИЦЕПС организује полагање у својим просторијама), осим 

за држављане Црне Горе, БиХ и Хрватске који потписују изјаву о разумевању српског језика. 

 

Термини пријава и уписа: 

Напомена: уписни рокови за студијске програме који су у процесу акредитације започињу након добијања 

акредитације. 

1.  Мајски предрок I 

I  Пријављивање кандидата: 04.05.-09.05.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 13.05.2020. 

 Рок за жалбе: 14.05.-15.05.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 16.05.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 18.05.-23.05.2020. (условни упис до доставе документације IV год. средње школе) 

 

2.  Мајски предрок II* 

I  Пријављивање кандидата: 11.05.-16.05.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 20.05.2020. 

 Рок за жалбе: 21.05.-22.05.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 23.05.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 25.05.-30.05.2020. (условни упис до доставе документације IV год. средње школе) 

 

3.  Мајски предрок III* 

I  Пријављивање кандидата: 18.05.-23.05.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 27.05.2020. 

 Рок за жалбе: 28.05.-29.05.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 30.05.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 01.06.-06.06.2020. (условни упис до доставе документације IV год. средње школе) 

 

4.  Јунски рок I* 

I  Пријављивање кандидата: 25.05.-30.05.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 03.06.2020. 

 Рок за жалбе: 04.06.-05.06.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 06.06.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 08.06.-13.06.2020. (условни упис до доставе документације IV год. средње школе) 

 

5.  Јунски рок II* 

I  Пријављивање кандидата: 01.06.-06.06.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 10.06.2020. 

 Рок за жалбе: 11.06.-12.06.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 13.06.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 15.06.-20.06.2020. 

 

6.  Јунски рок III* 

I  Пријављивање кандидата: 08.06.-13.06.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 17.06.2020. 

 Рок за жалбе: 18.06.-19.06.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 20.06.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 22.06.-27.06.2020. 

 

http://www.iceps.edu.rs;/
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7.  Јунски рок IV* 

I  Пријављивање кандидата: 15.06.-20.06.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 24.06.2020. 

 Рок за жалбе: 25.06.-26.06.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 27.06.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 29.06.-04.07.2020. 

 

8.  Јунски рок IV* 

I  Пријављивање кандидата: 22.06.-27.06.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 01.07.2020. 

 Рок за жалбе: 02.07.-03.07.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 04.07.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 06.07.-11.07.2020. 

 

9.  Јулски рок I* 

I  Пријављивање кандидата: 29.06.-04.07.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 08.07.2020. 

 Рок за жалбе: 09.07.-10.07.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 11.07.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 13.07.-18.07.2020. 

 

10.  Јулски рок II* 

I  Пријављивање кандидата: 06.07.-11.07.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 15.07.2020. 

 Рок за жалбе: 16.07.-17.07.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 18.07.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 20.07.-25.07.2020. 

 

11.  Септембарски рок I* 

I  Пријављивање кандидата: 01.09.-05.09.2020. 

II  Објављивање прелиминарне ранг листе: 09.09.2020. 

 Рок за жалбе: 10.09.-11.09.2020. 

 Објављивање коначне ранг листе: 12.09.2020. 

III  Упис примљених кандидата: 14.09.-19.09.2020. 

 

* испитни рок ће бити организован уколико остане места након претходног уписног рока 

 

II: Објављивање ранг-листе 

Листа кандидата са освојеним бодовима биће објављена на сајту ИЦЕПС-а најкасније до утврђеног датума до 10 h. 

Максимални број бодова које кандидат може имати је 100, а ранг листа се креира на основу следећих проритета: 

- први критеријум: кандидати се рангирају на основу успеха оствареног у претходном нивоу образовања (студије 

првог степена), при чему се просечна оцена студирања множи са 10, тако да кандидат може освојити највише 

100 бодова. 

У случају изједначености у бодовима: 

- други критеријум: оцена из предмета Основи здравствене неге 

- трећи критеријум: оцена из предмета Јавно здравље (у случају да матична високошколска установа нема предмет 

под овим именом, посматра се предмет Социјална медицина) 

- четврти критеријум: оцена на Завршном раду на студијама првог степена. 

 

Жалбе на ранг листу 

Кандидат може поднети приговор ИЦЕПС-у у писаној форми на редослед кандидата на ранг листи у току наредних 48 

сати након објављивања ранг листе. 

ИЦЕПС је дужан да одговори на приговор у року од 24 сата од пријема приговора. 

 

III: Упис примљених кандидата 

 

Упис се врши по напред наведеним датумима. 

http://www.iceps.edu.rs;/
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Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, ИЦЕПС ће уместо њега уписати другог 

кандидата према редоследу на ранг листи. 

 

Желимо Вам успешан упис на ИЦЕПС и пријатне дане студирања! 

 

Београд,  

 

 

Високе струковне школе – Интернационални центар за 

професиионалне студије, Београд 

директор 

 

 

_______________________ 

проф. др Срђан Стојановић 
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