
1 

 

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број: 880/6-1 

Дана, 15.05.2018. године 

Б е о г р а д 

 

На основу чланова 97. и 100. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 

88/2017) и члана 22. Статута Високе железничке школе струковних студија (број 2280/3 од 

26.12.2017.године), Наставно-стручно веће Школе на седници одржаној дана 15.05.2018. 

године, усвојило је пречишћен текст Правилника о упису студената на студије првог степена 

основних струковних студија 

 

 

Пречишћен текст обухвата:  

- Правилник о упису студената на студије првог степена основних струковних студија 

(број 342/5-1 од 09.03.2016.године и  

- Одлуку о измени и допуни Правилника о упису студената на студије првог степена 

основних струковних студија (број 880/6 од 15.05.2018.године) 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА  

ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови и мерила за рангирање и упис студената на 

акредитоване студијске програме првог степена основних  струковних студија и друга питања 

од значаја за упис на Високу железничку школу струковних студија у Београду (у даљем 

тексту Школа). 

 

2. ПРВИ СТЕПЕН ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 Упис 

 

Члан 2. 

На одобрене, односно акредитоване студијске програме основних струковних студија које 

Школа организује, могу се уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом о 

високом образовању, општим актима Школе и овим Правилником. 

 

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу 

бити ограничавана по основу пола, сексуалних опредељења, расе, језика, вероисповести, 

политичког убеђења, националног, социјалног или етичког порекла, инвалидности или по 

другом сличном основу. 
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 Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству  

 

Члан 3. 

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у 

иностранству, могу да се упишу на студијски програм ако им се признају (нострификују) 

стране школске исправе, у складу са законом. 

 

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у 

иностранству могу се школовати и уписати на студијске програме под истим условима као и 

држављани који су се школовали у Републици Србији, укључујући и право на буџетско 

финансирање. 

 

 Упис припадника српске националне мањине 

 

Члан 4. 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији 

под истим условима као и држављани Републике Србије укључујући и право на буџетско 

финансирање. 

 

Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, Школа ће омогућити 

да конкуришу уз потврду Министарства просвете о томе да је започета нострификација 

њихових школских сведочанстава и дипломе стечене у иностранству. 

 

Приликом уписа кандидати су дужни да Школи поднесу нострификована документа. 

 

 Упис страних држављана 

 

Члан 5. 

Страни држављани школују се у Републици Србији под истим условима као држављани 

Републике Србије.  

 

Страни држављани плаћају школарину у току целог школовања, осим ако међудржавним 

споразумом (принципом реципроцитета) није другачије одређено. 

 

Лице се може уписати на студијске програме из става 1. овог члана ако познаје српски језик, 

на коме се изводи настава. 

 

Проверу знања српског језика, најкасније 24 часа пре полагања пријемног испита, спроводи 

посебна комисија од три члана, формирана одлуком директора Школе. Провера знања српског 

језика се не обавља уколико кандидат поседује уверење релевантног органа или установе о 

познавању српског језика. 

 

Страни држављани могу се уписати на студије ако су здравствено осигурани. 

 

Приликом уписа страних држављана Школа је дужна да води рачуна да не прекорачи укупан 

број студената одобрен дозволом за рад . 

 

Страни држављани могу се условно уписати на студијски програм у случају када поступак за 

признавање стране школске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У 

случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје 
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право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис 

није ни извршен. 

  

 Конкурс 

 

Члан 6. 

Школа расписује заједнички конкурс за упис студената у прву годину студија. 

 

Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за 

утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за 

подношење приговора и жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају 

студенти чије се студирање не финансира из буџета. 

 

Конкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске године. 

 

Конкурсом су одређени оквирни датуми за спровођење свих активности везани за упис, а на 

интерном конкурсу Школе, усклађеном са заједничким конкурсом, одређени су конкретни 

датуми активности за упис у Високу железничку школу струковних студија, који се објављује 

на огласној табли и сајту Школе.  

 

 Број студената 

 

Члан 7. 

Школа утврђује број студената који се уписује на студијске програме који се организују у 

Школи, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. 

 

Утврђивање броја студената из става 1. овог члана врши се на предлог Школе, у складу са 

Статутом Школе.  

 

Предлог из става 2. овог члана утврђује Наставно-стручно веће Школе. 

 

Одлука о броју студената за упис у прву годину студија студијских програма који се 

финансирају из буџета Владе Републике Србије, по прибављеном мишљењу Школе и 

Националног савета, Влада Републике Србије, најкасније месец дана пре расписивања 

конкурса објављује у Службеном гласнику Републике Србије. 

 

У наредним годинама студија, број студената из става 4. овог члана Школа може повећати за 

највише 20% у односу на претходну годину, у складу са Законом о високом образовању. 

 

Пријављивање кандидата се обавља на шалтеру Школе у време одређено за ту активност са 

попуњавањем пријаве за упис и доставом тражене документације, као и доказом о извршеној 

уплати за полагање пријемног испита, чију висину одређује надлежни огран Школе. 

 

 Комисија за упис 

 

Члан 8. 

За спровођење конкурса, спровођење пријемног испита и за сачињавање ранг листе 

пријављених кандидата, директор решењем формира Комисију за упис. 

 

Комисију за упис сачињавају најмање три члана из реда наставника Школе.  
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Школа на основне струковне студије уписује кандидате уз признавање опште, односно 

стручне матуре, применом критеријума за класификацију и избор кандидата које утврди 

својим општима актом, у складу са  Законом. До почетка примене прописа који уређују општу, 

стручну и уметничку матуру, упис студената на основне струковне студије врши се у складу 

са прописима који су важили пре ступања на снагу Закона и општим актима Школе. 

 

До почетка примене прописа који уређују општу, односно стручну матуру Комисија за упис на 

основу општег успеха кандидата постигнутог у средњем образовању и броја бодова које су 

остварили на пријемном испиту, сачињава јединствену ранг листу и коначну ранг листу за 

упис у прву годину студија и објављује је их на огласним таблама и на сајту Школе. 

 

Комисија у раду током спровођења Конкурса за упис кандидата сарађује са студентском 

службом Школе.  

 

Студентска служба даје податке о току спровођења Конкурса, а посебно о броју кандидата 

који су конкурисали и који су се уписали на студије. 

 

За кандидате који су завршили студије по предходним Наставним плановима и програмима 

вишег образовања, а који желе да наставе довршетак студија на Високој железничкој школи 

струковних студија, као основ за рангирање на Листи редоследа примљених кандидата служи 

постигнути успех у раније завршеном вишем образовању.  

 

 Начин бодовања 

 

Члан 9. 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по 

основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном 

испиту. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду 

средње школе помножен са 2 (два). По овом основу кандидт може стећи најмање 16, а највише 

40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се на две децимале.  

 

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. 

 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из 

буџета (буџетски студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за 

упис кандидата на терет буџета и ако има више од 50 бодова. 

 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира 

(плаћа школарину) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис 

самофинансирајућих студената и ако има најмање 30 бодова. 

 

 Пријемни испит 

 

Члан 10. 

Кандидат за упис на студије првог степена у Школу полаже пријемни испит према свом 

избору из једног предмета: Математика, Физика, Основи саобраћаја или Пословна економија.  
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За упис на студијски програм Комерцијално пословање железнице пријемни испит се полаже 

по избору кандидата из једног од три предмета: Математика, Основи саобраћаја и Пословна 

економија. 

 

За упис на остале студијске програме пријемни испит се полаже по избору кандидата из једног 

од следећа три предмета: Математика, Физика и Основи саобраћаја. 

 

Задатке за полагање пријемног испита из горе наведених предмета припремају предметни 

наставници Школе у форми теста и предају их директору Школе на даљу реализацију и 

употребу. 

 

Предметни наставници врше и преглед задатака са пријемног испита, односно тестова тако 

што са утврђеним бројем бодова, бодују урађене задатке.  

 

Тест из предмета Математика садржи десет задатака који се бодују са највише шест бодова по 

задатку. Задатак се може бодовати од један, до шест бодова.  

 

Тест из предмета Физика садржи десет задатака, односно питања. Задатак, односно питање се 

може бодовати од један, до шест бодова. 

 

Тест из предмета Основи саобраћаја садржи тридесет питања. Питање се бодује са два бода. 

 

Тест из предмета Пословна економија садржи десет питања. Питање се може бодовати од 

један, до шест бодова. 

 

Задаци, односно питања предмета из којих се полаже пријемни испит могу се бодовати од 

један до највише шест бодова. 

 

Прегледане тестове одмах достављају Комисији за упис на основу којих она сачињава 

јединствене ранг листе сабирајући и постигнуте бодове из средње школе. 

 

Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњној школи. 

 

Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је положио пријемни испит. 

 

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 

потребама које они предлажу у писаном облику приликом пријаве на конкурс на студијски 

програм, у складу са објективним могућностима Школе. 

 

Одржавање реда и дежурство на пријемном испиту, решењем одређује директор Школе. 

 

 Рангирање и упис кандидата 

 

Члан 11. 

На основу критеријума из конкурса, Школа сачињава листе пријављених кандидата за 

полагање пријемног испита.  

 

Редослед кандидата за упис на студије првог степена односно јединствене ранг листе утврђују 

се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на 
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пријемном испиту, према мерилима утврђеним овим Правилником и Конкурсом за упис на 

студијске програме. 

 

Кандидати који имају положену општу матуру не полажу пријемни испит. Уместо пријемног 

испита овим кандидатима вреднују се резултати опште матуре према критеријумима које 

пропише Министарство просвете.  

 

У прву годину студија првог степена струковних студија које реализује Школа може да се 

упише лице које има завршено средње образовање и које заузме место на коначној ранг листи 

у оквиру броја студената предвиђених конкурсом и дозволом за рад. 

 

Члан 12. 

Учесник на конкурсу за упис на један од студијских програма има право да поднесе приговор 

директору Школе на редослед кандидата за упис у прву годину студија, у року од 24 часа од 

дана објављивања јединствене ранг листе на огласној табли Школе. 

 

По приговору учесника конкурса директор доноси решење у року од 24 сата од дана 

подношења приговора. 

 

Кандидат има право да поднесе жалбу Савету Школе у року од 24 сата од дана пријема 

решења директора. 

 

Савет Школе обавезан је да одлучи по жалби у року од два дана, односно 48 часова од дана 

њеног пријема. 

 

Након одлучивања по приговору и жалби кандидата, комисија сачињава коначну ранг листу, 

која је основ за упис кандидата на студије и која се објављује на огласној табли и сајту Школе. 

 

Ако последњи час рока, односно дан рока пада у час, односно дан када Школа не ради, рок 

истиче када протекне први час наредног радног дана, односно први наредни радни дан. 

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеном конкурсом, 

Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у 

року утврђеним конкурсом. 

 

Члан 13. 

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су положили пријемни испит на другим 

школама и факултетима из одговарајућег наставног предмета, после спроведеног другог 

уписног рока (септембарског). 

 

Кандидати из става 1. овог члана, уз захтев за упис подносе потврду о положеном пријемном 

испиту и броју остварених бодова и доказ о уплати накнаде прописане ценовником Школе. 

 

Упис кандидата из става 1. овог члана обавља се након завршеног уписа кандидата са коначне 

ранг листе. 

 

Одлуку о одобравању уписа доноси директор Школе. 
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Члан 14. 

Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, као и лице које има 

стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента 

у складу са Законом о високом образовању, може се уписати на студије првог степена, под 

условима и на начин прописан Статутом Школе и овим Правилником. 

 

Уз захтев студент прилаже одговарајућу документацију: фотокопију дипломе о завршеним 

студијама или уверење о дипломирању, уверење о положеним испитима, наставне планове и 

програме и потврду о испису. 

 

Директор доноси решење о признавању испита положених на другој високошколској установи 

на основу Записника о признавању испита сачињеног од стране предметних наставника у чијој 

је надлежности признавање испита. 

 

Студент из става 1. овог члана обавезан је да положи разлику испита између испита признатих 

решењем директора и испита утврђених одговарајућим студијским програмом Школе на који 

се кандидат уписује. 

 

Лице из става 1. овог члана уписује годину студија у зависности од броја признатих испита, 

односно остварених ЕСПБ бодова. Наредну годину студија уписује уколико положи испите 

односно оствари одређени број ЕСПБ бодова за упис сагласно студијском програму и овом 

Правилнику. 

 

Члан 15. 

Кандидати који су стекли право на упис приликом уписивања достављају оригинална 

документа одређена Заједничким конкурсом. 

 

3. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Доношењем овог пречишћеног текста Правилника престаје да важи Правилник о упису 

студената првог степена на студије основних струковних студија (број 342/5-1 од 

09.03.2016.године).    

 

Члан 17. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и интернет 

страници Школе. 

 

Члан 18. 

Да је овај Правилник усвојен и објављен дана 15.05.2018.године оверава својим потписом 

председавајући Наставно-стручног већа Школе. 

 

 

              ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  

     НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

Др Зоран Бундало,проф. 

                                                                                  

 


