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К О Н К У Р С 
за пријем студената на мастер струковне студије  

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

за школску 2019/2020.годину 

 

 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ-ВИШСС ( у даљем тексту ВИШСС) објављује Конкурс 

за пријем студената на мастер струковне студије – Студијског програма:  

 

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ са 

два модула и то:  

                              - М1 –Заштита од пожара и спасавање 

                              - М2 – Безбедност и здравље на раду 

 

Конкурс се расписује за пријем: 

- 45 студената на прву годину студија и 

- 45 студената за упис на другу годину студија и то за кандидате који су завршили 

одговарајуће специјалистичке струковне студије на ТЕХНИКУМ-

ТАУРУНУМУ-ВИШСС.  

 

 

Услови уписа на прву годину мастер струковних студија 

 

Право уписа на мастер струковне студије имају кандидати који су претходно завршили 

одговарајуће основне струковне студије у обиму од минимум 180 ЕСПБ бодова; 

одговарајуће специјалистичке струковне студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова, уз 

претходно завршене одговарајуће основне струковне студије. Под одговарајућим 

студијама подразумевају се студије које припадају истој области као и мастер струковне 

студије, за које кандидат конкурише. 

 

Право уписа могу остварити и кандидати који су претходно завршили основне 

струковне студије из неких других области техничке струке у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова или су претходно завршили академске студије у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова из одговарајуће области, под условом да претходно ураде приступни рад 

којег бране пред Комисијом за пријем студената на мастер струковне студије. 

 

Кандидату из претходног става, тему за приступни рад и садржај задатка кога треба да 

уради, одређује Комисија за пријем на мастер струковне студије. 

 

Начин рангирања дефинисан је на следећи начин: 

 

- стартни број поена кандидат стиче на основу бројне вредности средње оцене 

остварене на основним струковним студијама, односно основним академским 

студијама; 

- додатних 0,2 поена кандидат стиче за сваку годину радног искуства у струци. 

 

Сабирањем стартног броја поена и додатних поена добија се укупан број поена са којим 

се формира ранг листа. 



 

 

 

 

Услови за упис на другу годину мастер струковних студија 

  

Право директног уписа на другу годину мастер струковних студија имају кандидати који 

су претходно завршили одговарајуће специјалистичке струковне студије на ТЕХНИКУМ 

ТАУРУНУМУ - ВИШСС. Упис се врши у складу са Правилником о условима уписа на 

студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду 

мастер струковних студија за студенте који су завршили специјалистичке струковне 

студије (II ниво) на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ – ВИШСС на студијским 

програмима Заштита од пожара и спасавање и Безбедност и здравље на раду. 

 

Другу годину мастер струковних студија могу уписати и кандидати који су завршили 

одговарајуће специјалистичке студије (II ниво) на другој високошколској установи 

уколико испуне услов у поступку признавања испита које су положили на 

специјалистичким струковним студијама у односу на наставни план и програм мастер 

струковних студија Школе, у износу од минимум 37 ЕСПБ бодова. 

 

Рангирање је дефинисано на следећи начин:  

- стартни број поена кандидат стиче на основу бројне вредности средње оцене 

остварене на одговарајућим основним струковним студијама и средње оцене из 

предмета који би били признати са специјалистичких струковних студија на 

мастер струковним студијама. 

- додатних 0,2 поена студент стиче за сваку годину радног искуства у струци; 

 

Сабирањем стартног броја поена (две средње оцене) и додатног броја поена добија се 

укупан број поена са којим се формира ранг листа. 

 

 Начин пријављивања кандидата на конкурс, упис и школарина 

 

 Кандидати се пријављују преко студентске службе, при чему треба да попуне   

 прописани образац Пријаве на конкурс и да приложе следећа документа: 

 

1. Кратка биографија кандидата (треба да се виде ток школовања и послови које 

је радио ако је био запослен); 

2. Одштампани подаци читача електронске личне карте или копија нечиповане 

(или старе) личне карте - оригинал на увид; 

3. Оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним студијама са 

припадајућим додатком дипломи (у случају да кандидат нема ова документа 

прилаже оригинал Уверење о завршетку студија и Уверење о положеним 

испитима са средњом оценом у току студија); 

4. Оригинал или оверена копија дипломе о завршеним специјалистичким 

струковним студијама са припадајућим додатком дипломи, уколико је 

кандидат завршио ту врсту студија (у случају да кандидат нема ова документа 

прилаже оригинал Уверење о завршетку студија и Уверење о положеним 

испитима са средњом оценом у току студија); 

5. Уверење/потврду о запослењу (ако је кандидат запослен); 

6.  Уверење о оствареном радном стажу до месеца конкурисања (ако кандидат 

има радни стаж); 

 

Конкурс је отворен од 02.09. до 20.09. 2019. године. 

 



 

 

Комисија за пријем студената на мастер струковне студије ће објавити ранг листу 

кандидата 25.09.2019. године, а упис ће се обавити до 01.10.2019. године. 

 

Школарина за мастер струковне студије износи 120.000,00 динара, по години 

студирања. Плаћање се врши у 5 једнаких рата за текућу школску годину, при чему се 

прва рата уплаћује при упису.  

 
      Уплате се врше на текући рачун Школе 840-1852666-36, позив на број 700. 

 

При упису се уплаћује и 3.000,00 динара за манипулативне трошкове око уписа (индекс, 

ШВ обрасци и др.). 

 
Уплате се врше на текући рачун Школе 840-1852666-36, позив на број 720. 

 

Важне напомене у вези уписа 

Да би се организовала настава на мастер струковним студијама, неопходно је да буде 

задовољен услов минималног броја студената и то: 

1. минимум 10 уписаних студената на студијски програм; 

2. минимум  5 уписаних студената на модул студијског програма; 

3. минимум  5 пријављених студената за изборни предмет (ако се пријави мање, 

студент се упућује на изборни предмет за који се пријавило 5 или више 

студената). 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                 др Раденко Рајић, дипл.инж.маш.,с.р. 

 

 

 


