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ТЕХНИКУМ  ТАУРУНУМ 
ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд-Земун, Наде Димић 4 

Датум: 21. мај 2019. година 

 

К О Н К У Р С 

за пријем студената на основне струковне студије 
за школску 2019/2020. годину 

 

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ – Висока инжењерска школа струковних студија (у даљем 

тексту: ВИШСС) уписује у прву годину основних струковних студија у школској 

2019/2020. години укупно 320 студената и то: 

 

● 270 студената који се финансирају из буџета РС; 

●   50 студената који плаћају школарину. 

 

Упис ће се вршити по студијским програмима, према следећем броју студената: 

Студијски програм 
Број студената 

који се финансирају из 

буџета 

који плаћају школарину 

1. Друмски и градски саобраћај 110 20 

2. Заштита од пожара и спасавање 55 10 

3. Безбедност и здравље на раду 55 10 

4. Машинско инжењерство 50 

25-производно 

     инжењерство 
10 

5-производно  

   инжењерство 

25-процесна тех.и  

     термотехника 

5-процесна тех. и 

   термотехника 

 
Право уписа имају лица са завршеном гимназијом или одговарајућом средњом 

стручном школом у четворогодишњем или трогодишњем трајању. 

 

На основу Одлуке Владе Републике Србије, Школа ће у школској 2019/2020 години 

уписати у прву годину основних струковних студија додатни број студената који се 

финансирају из буџетских средстава, уколико испуњавају услове дефинисане Законом 

о високом образовању и то: 

 

● 3 студента са инвалидитетом; 

● 3 студента припадника ромске националности; 

● 3 студента који су држављани Републике Србије, а који су у школској 2018/2019    

    години средњу школу завршили у иностранству. 

 

Сви кандидати полажу испит за проверу знања (пријемни испит) из Математике. 

 

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа: 

 

1. попуњену Пријаву за упис (образац Пријаве се преузима у Скриптарници 

ВИШСС); 

2. фотокопију извода из матичне књиге рођених; 

3. фотокопију сведочанстава за све завршене разреде средње школе; 

4. фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту; 

5. доказ о уплати накнаде за полагање испита за проверу знања - пријемног испита 

(оригинал уплатнице). 

 

За сва документа која се подносе у фотокопији, доноси се оригинал на увид. 
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Први конкурсни рок 

 

Пријаве на конкурс са потребним документима подносе се 25., 26., 27. и 28. јуна 2019. 

године од 1030 до 1330 часова. 

 

Листа пријављених кандидата и распоред по салама за полагање испита за проверу 

знања (пријемног испита) биће оглашени у ВИШСС и на интернет страници ВИШСС, 

дана 02. јула 2019. године у 1400 часова. 

 

Испит за проверу знања (пријемни испит) из математике полаже се 03. јула 2019. 

године од 1030 часова (на пријемни испит обавезно понети личну карту или пасош). 

 

Прелиминарна ранг листа кандидата објавиће се 05. јула 2019. године у 1200 часова и 

истог дана кандидати имају право увида у своје задатке и разговор са члановима 

Комисије у периоду од 1500 до 1600 часова.  

 

Коначна ранг листа кандидата објавиће се 08.  јула 2019. год. у 1000 часова. 

 

Упис примљених кандидата обавиће се 08., 09., 10., 11. и 12.  јула 2019. године од 1030 

до 1330 часова. 

 

Потребна документа за упис кандидата: 

 

1. оригинал средњошколских докумената (сведочанства и диплома); 

2. оригинал извода из матичне књиге рођених; 

3. два попуњена ШВ-20 обрасца (обрасци се преузимају у Скриптарници 

ВИШСС); 

4. студентска књижица (индекс); 

5. двe фотографије 3,5 х 4,5 cm; 

6. попуњен анкетни лист (преузима се у Скриптарници ВИШСС); 

7. за самофинансирајуће студенте доказ о уплати школарине (уплатница); 

8. Уверење/потврда о запослењу (ако је кандидат запослен). 
 

 

Напомена: Студенти који плаћају школарину, исту могу платити једнократно, или у  

                  две једнаке рате  од којих се прва плаћа приликом уписа, а друга најкасније  

                  до почетка другог семестра. 

 

Уколико у првом конкурсном року не буде примљен предвиђени број кандидата, 

пријем до предвиђеног броја кандидата врши се у другом конкурсном року како следи: 

 

Други конкурсни рок 

 

Пријаве на конкурс са потребним документима подносе се 02. и 03. септембра 2019. 

године од 1030 до 1330 часова. 

 

Листа пријављених кандидата и распоред по салама за полагање испита за проверу 

знања (пријемног испита) биће оглашени у ВИШСС и на интернет страници ВИШСС, 

дана 05. септембра 2019. године у 1400 часова. 

 

Испит за проверу знања (пријемни испит) из математике полаже се 06. септембра 2019. 

године од 1030 часова. 
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Прелиминарна ранг листа кандидата објавиће се 09. септембра 2019. године у 1200 

часова и истог дана кандидати имају право увида у своје задатке и разговор са 

члановима Комисије у периоду од 1500 до 1600 часова.  

 

Коначна ранг листа кандидата објавиће се  10. септембра 2019. год. у 1000 часова. 

 

Упис примљених кандидата обавиће се 10.,11. и 12. септембра 2019. године од   

1030 до 1330 часова. 

 

Уколико буде слободних места ВИШСС ће примити и кандидате који су положили 

испит за проверу знања (пријемни испит) из математике на другим одговарајућим 

високошколским установама. Комисија признаје број бодова освојених на тим 

установама и на основу њих врши рангирање до попуне места. 

 

Ако се изабрани кандидати не упишу у предвиђеном року, ВИШСС ће наредног дана, 

по истеку тог рока, уписати уместо њих одговарајући број других кандидата према 

редоследу на ранг листи. 

 

Накнада за полагање пријемног испита износи 4.000,00 динара. 

Уплате се врше на текући рачун ВИШСС 840-1852666-36, позив на број 750. 

 

Школарина за студенте који плаћају студије износи 65.000,00 динара. 

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

 

Школарина за студенте – стране држављане, износи 1.200 евра у динарској 

противвредности по средњем курсу на дан уплате. 

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

 

Корисне информације: 
 

1. Кандидати који су завршили средњу школу у Републици Српској се у свему 

третирају као кандидати који су средњу школу завршили у Републици Србији; 

2. Кандидати који су средњу школу завршили у суседним земљама где се Срби 

третирају као национална мањина (Република Хрватска, Република Словенија, 

Црна Гора, БЈР Македонија, Албанија, Народна република Бугарска, Босна и 

Херцеговина, Република Мађарска и Република Румунија) уписују се под истим 

условима као и држављани Републике Србије уз достављање нострификованих 

докумената и Изјаве кандидата у писаној форми да је припадник српске 

националне мањине (образац Изјаве преузима се у скриптарници ВИШСС). 

 

 

 

 

                     Д И Р Е К Т О Р 

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

 


