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објављује

К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину студија на мастер струковне студије (II степен високог
образовања) у школској 2021/2022. години за 89 кандидата са завршеним основним струковним
студијама у статусу студената који плаћају школарину и то на следећем акредитованим
студијским програмима:
1. Саобраћајно инжењерство - 32 кандидата
2. Електротехника у саобраћају – 32 кандидата
3. Комерцијално пословање у саобраћају - 25 кандидата
ОПШТИ УСЛОВИ:
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.
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:
• За студенте држављане Републике Србије висина школарине за једну школску годину износи
100.000,00 динара и може се уплатити у највише осам једнаких рата;
• За студенте стране држављане висина школарине за једну школску годинуизноси 1.200 ЕUR и може
се уплатити у највише осам једнаких рата у динарској пртиввредности (по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате).
Уплата школарине врши се на жиро рачун број 840-2119666-62 са позивом на број 4-0830.
ПРИЈАВА КАНДИДАТА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Приликом подношења пријава (добија се на шалтеру Одсека) на Конкурс, кандидати уплаћују на име
уплате накнаде трошкова уписа мастер струковних студија износ од 6.000,00 динара на жиро рачун број:
840-2119666-62 са позивом на број 4-1560.
Подносе се следећа документација:
- попуњен и потписан пријавни лист,
- извод из матичне књиге рођених,
- уверење о држављанству,
- за стране држављане - пасош и копија прве стране пасоша,
- диплому о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак дипломи или
уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним
испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена,
- доказ о уплати накнаде трошкова уписа мастер струковних студија.
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА:
Привремена ранг листа редоследа пријављених кандидата у прву годину мастер струковних студија
утврђује се на основу опште просечне оцене кандидата постигнуте током основних студија, дужина
трајања претходног студирања и стручне области, односно звршеног студијског програма.
Уколико након примене основних критеријума за рангирање, два или више кандидата на привременој
ранг листи за упис имају идентичан пласман, предност за упис на мастер струковне студије има кандидат
који је основне студије завршио у краћем року (датум дипломирања).

Кандидати који су предходни ниво студија завршили на Високој железничкој школи струковних студија
имају предност приликом рангирања у односу на кандидате који су завршили студије на другим
високошколским установама, без обзира на просечну оцену.
Учесници Конкурса у прву годину студија који сматрају да редослед кандидата на Привременој ранг
листи редоследа пријављених кандидата није утврђен на начин предвиђен Конкурсом, могу поднети
приговоре Комисији Aкадемије за упис, 05. јула 2021. године од 10,00-12,00 часова.
На одлуку Комисије Академије за упис може се уложити жалба председнику Академије 05. јула 2021.
године од 14,00-16,00 часова.
Привремена ранг листа редоследа пријављених кандидата и Коначна ранг листа редоследа примљених
кандидата у прву годину мастер струковних студија објављују се на огласној табли Одсека и интернет
страници Одсека.
УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА:
Кандидати који стекну право на упис у прву годину студија на мастер струковних студија на Одсеку
Висока железничка школа подносе:
- Оверену фотокопију дипломе о стеченом о високом образовању на студијама првог степена и
додатка дипломи или уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и
уверења о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена,
- Извод из матичне књиге рођених-оригинал,
- Уверење о држављанству- оригинал,
- За стране држављане - пасош и копија прве стране пасоша,
- Два обрасца ШВ-20 (купују се на шалтеру Одсека),
- Индекс (купује се на шалтеру Одсека),
- Две фотографије за индекс (формата 4,5 х 3,5 cm),
- Доказ о уплати школарине.
I КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС
Пријављивање кандидата – од 21. до 25. јуна 2021. године од 08,00 до 14,00 часова,
Привремена ранг листа редоследа пријављених кандидата – 02. јул 2021. године у 10,00 часова,
Коначна ранг листа редоследа примљених кандидата – 06. јул 2021. године у 10,00 часова,
Упис примљених кандидата – 07, 08. и 09. јул 2021. године од 08,00 до 14,00 часова.
II КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС (уколико остане слободних места)
Пријављивање кандидата – од 01. до 08. септембра 2021. године од 08,00 до 14,00 часова,
Привремена ранг листа редоследа пријављених кандидата – 09. септембар 2021. године у 10,00 часова,
Коначна ранг листа редоследа примљених кандидата – 14. септембар 2021. године у 10,00 часова,
Упис примљених кандидата – 15, 16. и 17. септембар 2021. године од 08,00 до 14,00 часова.
Остале информације у вези Конкурса могу се добити на шалтеру Одсека у Београду, ул. Здравка Челара
бр. 14.

