
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО- САНИТАРНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА „ВИСАН“ 
Тошин бунар 7а, Београд 
Број: 01-05/21-01 
Датум: 29.03.2021. године 
 
У складу са Законом о високом образовању, Статутом и Правилником о упису и 
студирању Високе здравствено-санитарне школе струковних студија ,,Висан", 
Наставно-стручно веће Високе здравствено-санитарне школе струковних студија 
„Висан“, дана 29.03.2021. године расписује 
 

КОНКУРС 
за упис студената на специјалистичке струковне студије за школску 

2021/2022. годину на Високој здравствено-санитарној школи струковних 
студија ,,Висан" 

 

I Услови уписа на специјалистичке струковне студије 

 
На специјалистичке струковне студије уписује се: 
 
30 студената на студијски програм: 
 

 СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР  
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу 
адекватних студијских програма обима најмање 180 ЕСПБ бодова. 
  
20 студената на студијски програм: 

 

      •    СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то 
основне струковне студије програма Струковна медицинска сестра са остварених 
најмање 180 ЕСПБ бодова. 
 
20 студената на студијски програм: 
 

 СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ 
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то 
основне струковне студије програма Струковни физиотерапеут са остварених најмање 
180 ЕСПБ бодова. 
 
20 студената на студијски програм: 
 

 СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ 
ОБЛАСТ: САВРЕМЕНЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ ТЕХНИКЕ У РАДИОЛОГИЈИ 
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то 
основне струковне студије програма Струковни медицински радиолог са остварених 
најмање 180 ЕСПБ бодова. 
 
Поступак за упис кандидата на специјалистичке струковне студије спроводи Комисија 
коју именује Наставно-стручно веће. 
Основи за утврђивање редоследа кандидата за упис на специјалистичке 
струковне студије 
Редослед кандидата и стицање права на упис одређује се на основу просечне оцене 
остварене на претходном нивоу студија.  
Ако два или више кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат са  
већом просечном оценом у задњој години студија. 
Пријава кандидата вршиће се до 01.10.2021. године. 



 
Потребна документација  

 Пријава (попуњава се онлајн) 

 http://www.vzsvisan.com/290-Vesti_za_upis/5029-Formular_za_prijavu_-_polja 
 Извод из матичне књиге рођених 

 Фотокопија дипломе о завршеној високој школи  
 Уплатница која потврђује да су измирени трошкови уписа на специјалистичке 

струковне студије 
 
II Право жалбе 
 
Поступак по приговору и жалби је хитан. 

Учесник конкурса може поднети приговор директору Школе на редослед кандидата за 

упис на студије у року од 24 часа од дана објављивања листе кандидата.  

Директор Школе решава по приговору из става 1. овог члана у року од 24 часа од дана 

подношења приговора. 
Против решења директора учесник конкурса може уложити жалбу Савету Школе у 

року од 24 часа од дана доношења решења. 

Савет решава по жалби кандидата у року од 24 часа од достављања захтева. 

III Школарина за школску 2021/2022. годину 

Редни 
број 

Школарина Износ 

1.  Школарина за  специјалистичке студије                          
(за студенте који су завршили ВЗС „Висан“) 

1200 евра 

2.  Школарина за  специјалистичке студије 
(за студенте са других висoкошколских установа)   
          

1500 евра 

 
1. Студенти који се пријаве на конкурс до 05.07.2021. године ослобађају се 

плаћања прве рате школарине. 

2. Школарина се може платити у 12 месечних рата. 

3. Школарина се плаћа на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe, у 

динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС. 

4. Студентима страним држављанима могу се одлуком Савета Школе одредити 

посебне цене школарине, на предлог директора Школе. 

5. Све специфичне захтеве везане за ванредне попусте и повластице и промену 

цена школарине решава Савет Школе појединачним одлукама, на предлог 

директора Школе. 

 
ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ,,ВИСАН'' 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ СТУДЕНТИМА УЏБЕНИКЕ, ПРАКТИКУМЕ, СКРИПТЕ И ДРУГУ 

ЛИТЕРАТУРУ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ 

 

http://www.vzsvisan.com/290-Vesti_za_upis/5029-Formular_za_prijavu_-_polja

