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Висока школа струковних студија - БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА објављује 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  

ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ 

 

Након спроведеног уписа у првом конкурсном року, преостало је слободних места за упис у прву 

годину основних струковних студија школске 2016/17. године према следећој табели: 

Студијски програм 

Број студената за упис 

у II року 

Буџет Самофин. Укупно 

 Графичка технологија 37 4 41 

 Безбедност и здравље на раду 24 3 27 

 Заштита животне средине 27 8 35 

 Менаџмент квалитетом 38 2 40 

 Рециклажне технологије 24 0 24 

 Модни дизајн производа од коже 0 8 8 

 Графички дизајн 0 0 0 

 Дизајн индустријских производа 0 1 1 

                                      УКУПНО: 150
* 

26 176 
* Плус 9 места за три посебне категорије студената према Одлуци Владе РС  

(Сл.Гласник РС бр. 50/2016 од 3.6.2016.) 

 

УСЛОВИ ЗА УПИС 

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат који има: 

 завршено средње стручно образовање или гимназију и 

 положен пријемни испит. 

За упис на терет буџета кандидат мора освојити најмање 50 бодова (претходно образовање + пријемни 

испит), док за упис у статусу самофинансирајућег студента кандидат мора освојити најмање 30 бодова. 

Кандидати се уписују према редоследу на ранг листи, а у оквиру одобрене квоте за упис.   

 

Приручник за полагање пријемног испита - на сајту Школе – линк: 

http://www.politehnika.edu.rs/data/upis_novih_studenata/5%20Prirucnik%20za%20prijemni%202016-17.pdf  

  

            КОНКУРСНИ ТЕРМИНИ: 

 
Други уписни рок 

(основне студије) 

Други уписни рок 

(спец. студије) 

Пријављивање кандидата 01. и 02. септембар 01.09. – 10.10. 

Полагање пријемног испита 05. септембар 11. октобар 

Упис примљених кандидата  до 16. септембра 17. октобар 
 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

Висина школарине за студенте држављане РС (за самофинансирајуће студенте) за основне струковне 

студије, односно 60 ЕСПБ бодова износи: 

 63.000,00 динара за студијске програме на Одељењу за технологије (600,00 € за стране држављане у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате) и  

 97.000,00 динара за студијске програме на Одељењу за дизајн (1.000,00 € за стране држављане у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате). 

Школарина се може платити у целости (при упису), у две једнаке рате или у десет једнаких месечних 

рата, при чему се прва рата плаћа при упису (за правно лице у највише две једнаке рате).  

 

Сва ближа обавештења о упису доступна су на сајту Школе http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-

novih-studenata/,  путем е-mail адресе dzarkovic@politehnika.edu.rs  или путем телефона 011/6410-990. 
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