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за упис студената у прву годину студија у школској 2018/2019. години
ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Београду
Здравка Челара 14, тел./факс 011/2768-095, 2762-257 и 32-92-517
e-mail: office@vzs.edu.rs.
www. vzs.edu.rs.
Висока железничка школа струковних студија у Београду у прву годину студија уписаће:
- 131 студента који се финансирају из буџета; - 2 студента са инвалидитетом; - 1 студента припадника ромске националности; - 2
студента држављана Републике Србије који су у шк. 2017/2018. години завршили средњу школу у иностранству и
- 34 студената који плаћају школарину
I СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:
- ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ
- ЖЕЛЕЗНИЧКО МАШИНСТВО
- ЕЛЕКТРОТЕХНИКА У САОБРАЋАЈУ
- КОМЕРЦИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
- ЈАВНИ ГРАДСКИ И ИНДУСТРИЈСКИ САОБРАЋАЈ
У прву годину студија могу се уписати сви кандидати који су
стекли средње образовање (четворогодишње) .
II ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Пријављени кандидати за упис на студијске програме:
Железнички
саобраћај,
Железничко
машинство,
Електротехника у саобраћају
и Јавни градски и
индустријски саобраћај пријемни испит полажу по избору из
једног од следећа три предмета: Математика, Физика и
Основи саобраћаја (по програму средње школе). За упис на
студијски програм Комерцијално пословање железнице
кандидати полажу пријемни испит по избору из једног од
следећа три предмета: Математика, Основи саобраћаја и
Пословна економија (по програму средње школе).
III ПРВИ КОНКУРСНИ РОК
траје од 25. јуна до 13. јула 2018. године и то:
1. Пријављивање кандидата:
25, 26. и 27. јуна 2018. године, од 8,00 до 14,00 сати
2. Полагање пријемног испита:
02. јула 2018. године, у 10,00 сати.
3. Објављивање Јединствене ранг листе првог
конкурсног рока:
03. јула 2018. године, у 10,00 сати.
4. Објављивање Коначне ранг листе првог
конкурсног рока:
10. јула 2018. године, у 10,00 сати.
5. Упис примљених кандидата:
11, 12. и 13. јула 2018. године, од 8,00 до 14,00 сати.
IV ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
траје од 03. до 19. септембра 2017. године и то:
1. Пријављивање кандидата
03, 04. и 05. септембра 2018. год. од 8,00 до 14,00 сати;
2. Полагање пријемног испита
07. септембра 2018. године у 10,00 сати;
3. Објављивање Јединствене ранг листе II конкурсног рока
10. септембра 2018. године у 10,00 сати;
4. Објављивање Коначне ранг листе II конкурсног рока
14. септембра 2018. године у 10,00 сати;
5. Упис примљених кандидата
17, 18. и 19. септембра 2018. године од 8,00 до 14,00 сати.
V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид:
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист (образац даје
Школа) подносе фотокопије следећих докумената:
- сведочанства свих разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском
испиту
- извод из матичне књиге рођених
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

2. Накнада за полагање пријемног испита, коју кандидати
плаћају на жиро-рачун Школе 840-1447666-14, позив на број
97 5280 износи 5.000,00 динара.
3. Кандидати су у обавези да на полагање пријемног испита
понесу са собом личну карту или пасош.
4. Учесник Конкурса који сматра да редослед кандидата на
ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ није утврђен на начин
предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору
Школе, у року од 24 сата од објављивања ранг листе.
Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од
подношења приговора.
На решење директора може се уложити жалба Савету Школе
у року од 24 сата од пријема решења.
Савет Школе решава по жалби у року од 2 дана од њеног
пријема.
5. Кандидати који стекну право на упис у Школу подносе:
- оригинална документа,
- извод из матичне књиге рођених,
- два обрасца ШВ-20 (купују се на шалтеру Школе),
- индекс (купује се на шалтеру Школе),
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm
- доказ о уплати школарине за школску 2018/2019.
годину
6. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени по
Конкурсу, не враћају се.
7. Школарина за студенте који плаћају школарину износи
80.000,00, са могућношћу плаћања у 8 (осам) рата.
Школарина за студенте странце износи 1.200 EUR, у
динарској противвредности, са могућношћу плаћања у 8
(осам) рата.
Кандидати који се уписују на студије у Школу приликом
уписа на шалтеру Школе уплаћују износ од 400,00 динара за
Здравствено потпорно удружење студената (ЗПУ).
8. Студенти страни држављани могу се уписати на студије са
нострификованим документима о завршеној средњој школи,
под истим условима као и држављани Републике Србије, с
тим што сами финансирају своје школовање. Студенти
страни држављани су дужни да поднесу доказ да су
здравствено осигурани и треба да владају српским језиком.
9. Припадници српске националне мањине из суседних
земаља (Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија,
Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна
Гора), могу се школовати под истим условима као и грађани
Републике Србије, укључујући право на буџетско
финансирање. Кандидати своју националну припадност
потврђују писаном изјавом. Приликом конкурисања предају
се нострификована документа или потврда да је започета
нострификација. Кандидати са документима Репбулике
Српске и бивше Републике Српске Крајине конкуришу без
нострификације.

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Ул. Здравка Челара бр.14, тел./факс: 011/2768-095 и 011/3292-517
Е-mail адреса: office@vzs.edu.rs.
www.vzs.edu.rs
У прву годину основних струковних студија Висока железничка школа струковних студија
планира да упише укупно 165 студента, од тога:
➢ 131 студента који се финансирају из буџета и
➢ 34 студената који плаћају школарину,
на следећим Студијским програмима датим у табели:
Редни
број
1
2
3
4
5

Студијски програм
Железнички саобраћај
Железничко машинство
Електротехника у саобраћају
Комерцијално пословање железнице
Јавни градски и индустријски саобраћај
У К У П Н О:

Број студената
који се
који плаћају
финансирају из
школарину
буџета
32
12
16
10
18
41
24

4
4
4

131

34

У прву годину основних студија може се уписати лице са стеченим средњим образовањем.
Кандидати за упис на студијске програме Железнички саобраћај, Железничко машинство,
Електротехника у саобраћају и Јавни градски и индустријски саобраћај пријемни испит
полажу по избору, из једног од следећа три предмета: МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА и
ОСНОВИ САОБРАЋАЈА (по програму средње школе).
Кандидати за упис на студијски програм Комерцијално пословање железнице пријемни
испит полажу по избору из једног од следећих предмета: МАТЕМАТИКА, ОСНОВИ
САОБРАЋАЈА и ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (по програму средње школе).
Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 динара.
Школарина за студенте који плаћају школарину износи 80.000,00 динара, са могућношћу
плаћања у 8 (осам) једнаких рата.
Школарина за студенте странце износи 1.200 EUR, у динарској противвредности.
Распоред припремне наставе кандидата за пријемни испит објављен је на сајту Школе и иста
је бесплатна.
II - СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК:
Пријављивање кандидата – 03, 04. и 05. септембра 2018. године од 08,00 до 14,00 часова.
Полагање пријемног - 07. септембра 2018. године у 10,00 часова.
Упис примљених кандидата – 17, 18. и 19. септембра 2018. године од 08,00 до 14,00 часова.

