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РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ НА:
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДУЈЕ (ОАС) - студијски програми:
1.1 НАУТИКА, 50 студената;
Остварује се 240 ЕСПБ и стиче звање дипломирани инжењер саобраћаја-наутика;
Годишњи трошкови школовања су 2.000 евра;
1.2. БРОДОМАШИНСТВО, 50 студената;
Остварује се 240 ЕСПБ и стиче звање дипломирани инжењер машинства - бродомашинство;
Годишњи трошкови школовања су 2.000 евра;

2. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАС) – студијски програми:
2.1 ЛУЧКИ МЕНАЏМЕНТ, 25 студената;
Студије трају једну годину (два семестра), чиме се остварује 60 ЕСПБ и стиче звање мастер
менаџер- лучки менаџмент.
Годишњи трошкови школовања су 2.000 евра;
Пријемни испит се полаже из предмета географија и математика.
Настава се реализује на српском језику. Сви кандидати који су средњу школу завршили на неком другом
језику, поред предмета географија и математика, на пријемном испиту полажу и познавање српског језика.
Школарина се обрачунава на дан уплате у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије. Плаћање се врши одједном при упису, или у четири једнаке рате односно у дванаест једнаких рата
путем бескаматног кредита Credit Agricole банке.
Услови уписа:
За Основне академске студије кандидати су обавезни да доставе: сведочанство о завршеној
четворогодишњој средњој школи и положеном матурском испиту, извод из књиге рођених, положен
пријемни испит, и признаницу о уплаћеној школарини према Уговору о школовању.
За мастер академске студије кандидати су обавезни да доставе: диплому о завршеним четворогодишњим
академским студијама (240 ЕСПБ), додатак дипломи, извод из књиге рођених, Одлуку Наставног већа
Високе бродарске школе о сродности студијских програма и признаница о уплаћеној школарини према
Уговору о школовању.
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Сви кандидати из других држава морају доставити нострификоване дипломе код Министарства просвете
Републике Србије. Кандидати из других држава су обавезни да доставе: нострификовано сведочанство или
диплому, извод из књиге рођених, потврду о регулисаном здравственом осигурању и потврду о одобреном
боравишту.
Све друге детаљније информације, као и термини пријемних испита доступни су на интернет адреси:
http://vbs.edu.rs. Одговори на сва питања могу се добити на адреси студентске службе Високе бродарске
школе Београд, Булевар војводе Мишића 37, V спрат, или на тел. 381 11 369 0423 381 64 956 7129.
Датуми за Први уписни рок у јулу 2018. године:
1. Пријем докумената кандидата на адреси Високе бродарске школе Београд, Булевар војводе
Мишића 37, V спрат, студентска служба, до 09.07.2018. године у периоду од 09.00-17.00 часова.
2. 10.07.2018. у 12.00 час. пријемни из географије, учионица 1, Булевар војводе Мишић 37, V спрат,
3. 11.07.2018. у 12.00 час. пријемни из математике, учионица1,Булевар војводе Мишић 37, V спрат,
4. 12.07.2018.у14.00 час. објављивање Ранг листе кандидата на сајту и огласној табли
5. 13.07.2018. до 10.00 час. пријем Жалби и приговора на ранг листу
6. 13.07.2018. од 17.00 час. објављивање Решења по жалбама кандидата
7. 14.07.2018.год. УПИС кандидата од 09.00 до 16.00 часова.
На захтев кандидата пријемни испит из географије и математике могу се полагати у једном дану 10.07. у
12.00 и 16.00 часова
Датуми за Други уписни рок, за непопуњена места, у септембру 2018:
1. Пријем докумената кандидата на адреси Високе бродарске школе Београд, Булевар војводе
Мишића 37, V спрат, студентска служба, до 21.09.2018. године у периоду од 09.00-17.00 часова.
2. 24.09.2018. у 12.00 час. пријемни из географије, учионица 1, Булевар војводе Мишић 37, V спрат,
3. 25.09.2018. у 12.00 час. пријемни из математике, учионица1,Булевар војводе Мишић 37, V спрат,
4. 26.09.2018.у14.00 час. објављивање Ранг листе кандидата на сајту и огласној табли
5. 27.07.2018. до 10.00 час. пријем Жалби и приговора на ранг листу
6. 27.09.2018.од 17.00 час . објављивање Решења по жалбама кандидата
7. 29.09.2018.год. УПИС кандидата од 09.00 до 17.00 часова.
На захтев кандидата пријемни испит из географије и математике могу се полагати у једном дану 24.09. у
12.00 и 16.00 часова.
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