
   

 

Висока школа струковних студија БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 
Београд, Катарине Амброзић 3, www.politehnika.edu.rs 

 

КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ  

И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

 

У прву годину основних струковних студија школске 2018/19. године Школа уписује укупно 480 

студената на студијске програме према следећој табели: 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  

студијски програми 

Број студената за упис 

пријемни испит 
Буџет

 Самофи- 

нансирање 
Укупно 

Безбедност и здравље на раду 57 3 60 

Тест општег образовања  

(60 бодова) 

Графичко инжењерство 55 5 60 

Заштита животне средине 70 10 80 

Менаџмент квалитетом 58 2 60 

Рециклажне технологије 40 0 40 

Графички дизајн 30 30 60 Цртање (40 бодова) 
 

Тест склоности и способности 

(20 бодова) 
 

Тест општег образовања  

(20 бодова) 

Дизајн индустријских производа 25 15 40 

Модни дизајн произвда од коже 30 10 40 

Концепт и карактер дизајн 10 30 40 

Цртање (60 бодова) 
 

Тест општег образовања  

(20 бодова) 

                                     УКУПНО: 375 105 480  

 

На специјалистичке струковне студије школске 2018/19. године, Школа уписује укупно  

80 студента на четири студијска програма: 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ  

студијски програми  

и број студената за упис 

Општи критеријуми за формирање ранг листе 

критеријум 
макс. број 

бодова 

Графичка производња 

(16 студената) 

претходно образовање  30 

општи тест познавања струке 20 

професионални профил (портфолио)  50 

Заштита на раду 

(32 студента) 

претходно образовањe  40 

општи тест познавања струке   20 

професионални профил (портфолио)  40 

Оцењивање усаглашености производа и 

услуга 

(16 студената) 

претходно образовањe  40 

општи тест познавања струке   40 

професионални профил (портфолио)  20 

Управљање отпадом 

(16 студената) 

претходно образовањe  40 

општи тест познавања струке   20 

професионални профил (портфолио)  40 
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 На мастер струковне студије школске 2018/19. године, Школа уписује укупно  

30 студената на један студијски програм: 

МАСТЕР СТУДИЈЕ  

студијски програми  

и број студената за упис 

Општи критеријуми за формирање ранг листе 

критеријум 
макс. број 

бодова 

Графички дизајн 
(30 студената) 

претходно образовање 30 

пријемни испит  (интервју и портфолио) 70 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

Школа ће упис студената oбавити у два конкурсна рока, у следећим терминима:  
  

 Први уписни рок 
Други уписни рок 

(основне студије) 

Други уписни рок 

(спец. и мастер студије) 

Пријављивање кандидата 20 - 22. јун 3 – 4. септембар 3. септембар – 8. октобар 

Пријемни испит 25 - 27. јун 5 – 6. септембар 9. октобар 

Упис примљених кандидата  3 – 6. јул до 14. септембра 15. октобар 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 
 

Висина школарине за студенте држављане Србије (за самофинансирајуће студенте) за једну 

годину студијског програма основних струковних студија, односно 60 ЕСПБ бодова износи: 

 63.000 динара за студијске програме на Одељењу за технологије и  

 96.000 динара за студијске програме на Одељењу за дизајн.  

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

чему прва рата износи 30% школарине и плаћа се при упису. Уколико правно лице врши уплату 

школарине на име студента, школарина се плаћа у највише две једнаке рате (прва при упису).  
 

Висина школарине за студенте стране држављане за једну годину студијског програма основних 

струковних студија, односно 60 ЕСПБ бодова износи:   

 600,00 € за студијске програме на Одељењу за технологије и 

 1.000,00 € за студијске програме на Одељењу за дизајн.  

Уплата се врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.   
       

Самофинансирајући студент плаћа школарину обрачунату према броју предмета за које се 

определио да похађа, односно према броју ЕСПБ бодова (најмање 37 ЕСПБ бодова).  
 

На специјалистичке струковне студије сви студенти се уписују у статусу самофинансирајућих 

студената. Висина школарине на свим студијским програмима специјалистичких студија за 

студенте држављане РС износи 96.000 динара, а за студенте стране држављане 1.000 €. Уплата се 

врши у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.  
 

На мастер струковне студије сви студенти се уписују у статусу самофинансирајућих студената. 

Висина школарине на специјалистичким студијама за студенте држављане РС износи 120.000 

динара, а за студенте стране држављане 1.200 €. Уплата се врши у динарској противвредности по 

средњем курсу НБС на дан уплате.  

 

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса за упис биће доступна на огласној табли 

Школе, интернет страни Школе, путем е-mail адресa vradivojevic@politehnika.edu.rs и 

ndjordjevic@politehnika.edu.rs или путем телефона. 
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