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УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 
 

основне струковне студије 
 
У прву годину основних струковних студија одређује се квота за упис укупно 210 
студента, од тога: 

 75 студената који се финансирају из буџета, и 
 135 студената који плаћају школарину, на следећим Студијским програмима: 

Ред. 
бр. 

Студијски програм 

Број студената 

који се 
финансирају 

из буџета 

који плаћају 
школарину 

1. Железнички саобраћај 18 42 

2. Железничко машинство 10 20 

3. 
Комерцијално пословање 
железнице 

17 33 

  4. Електротехника у саобраћају  15 15 

5. 
Јавни градски и индустријски 
саобраћај 

15 25 

У К У П Н О: 75 135 

Одсек уписује по основу програма афирмативних мера и: 
- 1 студента са инвалидитетом;  
- 1 студента припадника ромске националности;  
- 1 студента држављанина Републике Србије који је у шк. 2020/2021. години 
завршио средњу школу у иностранству 
 
У прву годину основних струковних студија могу се уписати сви кандидати који су 
стекли средње образовање (трогодишње и четворогодишње). 

 

Кандидати за упис на студијске програме Железнички саобраћај, Железничко 
машинство, Електротехника у саобраћају и Јавни градски и индустријски 
саобраћај полажу пријемни испит 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. 
 
Распоред припремне наставе кандидата за пријемни испит биће објављен је на 
сајту Одсека и иста је бесплатна. 

 

I - ЈУНСКИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријављивање кандидата – 21, 22. и 23. јун 2021. године од 08,00 до 14,00 часова.  
Датум полагања пријемног испита као и други рокови у вези са уписом примљених 
кандидата биће утврђени Конкурсом. 
 
 



II - СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријављивање кандидата – 01, 02. и 03. септембар 2021. године од 08,00 до 
14,00 часова.             
Датум полагања пријемног испитам као и други рокови у вези са уписом примљених 
кандидата биће утврђени Конкурсом. 
 
Уколико остане непопуњених слободних места, организује се и један или више 
нових уписних рокова.  
 
ШКОЛАРИНА 
Школарина за студенте који плаћају школарину износиће 80.000,00 динара, са 
могућношћу плаћања у 8 (осам) једнаких рата. 
Школарина за студенте странце износиће 1.200 EUR, у динарској 
противвредности(по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате). 
 
 

наставак школовања после завршене Више железничке школе 
 
У школској 2021/2022. години уписаће се 30 студената са завршеном Вишом 
железничком школом за наставак школовања на основним струковним 
студијама, и то:   

1. Железнички саобраћај 6 

2. Железничко машинство 6 

3. Комерцијално пословање железнице 6 

4. Електротехника у саобраћају  6 

5. Јавни градски и индустријски саобраћај 6 

У К У П Н О: 30 

 
Право конкурисања и уписа на одговарајући студијски програм имају кандидати са 
завршеним одговарајућим одсеком, смером или студијском групом на Вишој 
железничкој школи.  
 
I - ЈУНСКИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријаве на Конкурс за упис на студије подносе се: 21, 22, 23, 24. и 25.06.2021. 
године од 08,00 до 14,00 часова. 
 
II - СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријављивање кандидата – 01, 02. и 03. септембар 2021. године од 08,00 до 
14,00 часова.             
 
Уколико остане непопуњених слободних места, организује се и један или више нових 
уписних рокова.  
 
Други датуми у вези са уписом примљених кандидата за ове и наредне уписне 
рокове биће утврђени Конкурсом. 
 
Приликом подношења пријаве на Конкурс, кандидати уплаћују на име уплате 
накнаде за спровођење Конкурса, уписа и признавање испита износ од 5.000,00 
динара. 
 
ШКОЛАРИНА  
За студенте држављане Републике Србије висина школарине износиће 15.000,00 
динара и сразмеран део школарине обрачунат према броју бодова неположених 
испита у висини од 1.333,00 динара по боду и може се уплатити највише у четири 
једнаких месечних рата. 



За студенте стране држављане висина школарине износиће 150,00 EUR и 
сразмеран део школарине обрачунат према броју бодова неположених испита у 
висини од 20,00 EUR по боду и може се уплатити највише у четири једнаких 
месечних рата у динарској противвредности (по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате). 
 

мастер стуковне студије 

 
У школској 2021/2022. години у прву годину студија на мастер струковне студије (II степен 
високог образовања) уписаће се 89 кандидата, и то:  

1. Саобраћајно инжењерство  32 

2. Електротехника у саобраћају 32 

3. Комерцијално пословање у саобраћају 25 

У К У П Н О: 89 

 
У прву годину студија на студијске програме мастер струковних студија може се уписати 
лице које је завршило одговарајуће студије првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, као и лице које је завршило основне четворогодишње студије по законима који су 
важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању. 
 

I - ЈУНСКИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријављивање кандидата – 21, 22, 23, 24.  и 25. јун 2021. године од 08,00 до 14,00 
часова.  
 
II - СЕПТЕМБАРСКИ КОНКУРСНИ РОК: 
Пријављивање кандидата – 01, 02. и 03. септембар 2021. године од 08,00 до 
14,00 часова.             
 
Уколико остане непопуњених слободних места, организује се и један или више 
нових уписних рокова.  
 

Други датуми у вези са уписом примљених кандидата за ове и наредне уписне 
рокове биће утврђени Конкурсом. 
 

Приликом подношења пријава на Конкурс, кандидати уплаћују на име уплате накнаде 
трошкова уписа мастер струковних студија износ од 6.000,00 динара. 
 

ШКОЛАРИНА  
За студенте држављане Републике Србије висина школарине за једну школску годину 
износиће 100.000,00 динара и може се  уплатити у највише осам једнаких рата. 
За студенте стране држављане висина школарине за једну школску годину износиће 1.200 
ЕUR и може се уплатити у највише осам једнаких рата у динарској пртиввредности (по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате). 
 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Конкурс за упис студија, који ће садржати све елементе утврђене оштим актима 
Академије, биће расписан накнадно и објављен на званичној интернет 
страници Академије и страници Одсека. 
 
Конкурсом ће бити одређено коју документацију кандидати подносе приликом 
пријаве на Конкурс, а коју документацију предају приликом уписа студија. 
 
Остале и детаљније информације у вези са уписом студија могу се добити на 
шалтеру студентске службе Одсека Висока железничка школа, Београд, 
Здравка Челара бр. 14. 
 


