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Број слободних места за упис на основне струковне студије након првог и другог уписног рока 
школске 2021/22. године дат је у следећој табели: 

ОДСЕК БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  
студијски програми 

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС 

Буџет Самофинансирање УКУПНО 

Заштита животне средине 6 22 28 

Менаџмент квалитетом 3 9 12 

Рециклажне технологије 2 6 8 

ОДСЕК КОМПЈУТЕРСКО-МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  
студијски програми 

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС 

Буџет Самофинансирање УКУПНО 

Компјутерски машински системи 4 10 14 

Енергетска ефикасност и чиста енергија 2 13 15 

Индустријско инжењерство  2 5 7 

Компјутерски машински системи Ваљево 0 22 22 

ОДСЕК ЗА САОБРАЋАЈ, МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ  
студијски програми 

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС 

Буџет Самофинансирање УКУПНО 

Друмски и градски саобраћај 5 17 22 

Заштита од пожара и спасавање 3 14 17 

ОДСЕК ПРИМЕЊЕНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ НАУКЕ 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 
студијски програми 

БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС 

Буџет Самофинансирање УКУПНО 

Прехрамбена технологија и нутриционизам 3 12 15 

Заштита биља 3 14 17 

                                     УКУПНО: 33 144 177 
 
Напомена: настава на студијском програму Безбедност и здравље на раду (на Одсеку за саобраћај, 
машинство и инжењерство заштите) ће се организовати и у Београду и у Пожаревцу. 

 

ТЕРМИНИ УПИСНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

Академија ће други конкурсни рок 2021. године за основне студије реализовати на свим одсецима 
у следећим терминима: 

Пријављивање кандидата 22. септембар 

Пријемни испити 23. септембар 

Упис 24. септембар 

Кандидати за основне студије све уписне активности обављају у одсецима које желе да упишу.  
Прецизни термини и сатница ће благовремено бити објављени на веб странама одсека. 
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Потребни услови за упис 

Услов потребан за упис на основне струковне студије је завршено средње стручно образовање 
(трогодишње или четворогодишње) или гимназија. Изузетно, на студијски програм из поља 
уметности може се уписати и лице које нема стечено средње образовање, ако је освајало врхунске 
награде на међународним конкурсима из одговарајуће области.  

Услов потребан за упис на специјалистичке и мастер струковне студије је претходно стечено 
више или високо образовање из одговарајуће области. 
Услов за упис на терет буџета за основне струковне студије је укупно остварен најмање 51 бод и 
положај кандидата на коначној ранг листи у оквиру одобрене квоте за упис на терет буџета.  
 
Услов за упис самофинансирајућих студената на основне струковне студије је остварено 
најмање 30 бодова и положај кандидата на коначној ранг листи у оквиру одобрене квоте за упис 
самофинансирајућих студената. 
 
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија. 
 

Упис држављана Србије који су претходно школовање завршили  у 
иностранству и упис страних држављана 

Држављани Србије који су средњу школу, тј. високо (више) образовање, завршили у 
иностранству, могу се уписати на студије под истим условима као и држављани Србије који су 
школовање завршили у Србији. Уз пријаву за упис ови кандидати подносе на увид оригинално 
решење о нострификацији школских сведочанстава, тј. дипломе средњешколске/високошколске 
установе стечених у иностранству које је издао надлежни орган и копију решења о 
нострификацији. 

На основне и мастер струковне студије могу се уписати страни држављани и лица без 
држављанства и то у статусу студента који се сам финансира, под истим условима као и 
држављани Србије. Уз пријаву за упис, страни држављанин је дужан да поднесе решење о 
нострификацији дипломе стечене у иностранству. 
Пре уписа кандидат страни држављанин дужан је да поднесе доказе:  

1. да је здравствено осигуран за школску годину за коју се уписује;  
2. сертификат овлашћене организације да познаје српски језик, односно записник о провери 

знања српског језика, ако је испит полагао у Школи.  
 

Упис кандидата који су пријемни  испит полагали на другим високошколским 
установама 
 

Кандидатима који су пријемни испит за упис у школску 2021/22. годину полагали на 
другим високошколским установама, може се признати пропорционални део бодова остварених на 
пријемном испиту за упис. Потребно је да донесу потврду о положеном пријемном испиту са 
друге високошколске установе, као и потврду о извршеној уплати трошкова за признавање 
пријемног испита (уплату извршити у истом износу и на исти начин као и за полагање пријемног 
испита). Комисија за упис разматра молбе кандидата и у складу са врстом положеног пријемног 
испита, постигнутим резултатима и преосталим расположивим местима доноси одлуку о 
одобравању уписа кандидату. 
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Рангирање кандидата 

Кандидат по свим критеријумима утврђеним конкурсом може да освоји највише 100 бодова. 
 

За основне струковне студије редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на 
основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата на пријемном испиту.  
 

Oпшти успех у средњој школи при упису на основне студије оцењује се:  
- од 0 до 40 бодова на техничко-технолошким студијским програмима  

(збир средњих оцена свих разреда средње школе заокружен на две децимале, помножен са 2); 
 

- од 0 до 20 бодова на студијским програмима из области дизајна  
(збир средњих оцена свих разреда средње школе заокружен на две децимале). 

 
Кандидатима који су завршили трогодишњу средњу школу, за средњу оцену у четвртом разреду 
рачуна се иста оцена као у трећем разреду. 
 
Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту за основне студије оцењује се:  

- од 0 до 60 бодова на техничко-технолошким студијским програмима; 
- од 0 до 80 бодова на студијским програмима из области дизајна.  

 

Формирање ранг листа на техничко-технолошким студијским програмима 

Кандидати при пријављивању на конкурс наводе који студијски програм желе да упишу. Након 
пријемног испита, који подразумева тест општег образовања или тест из математике формирају се 
засебне ранг листе листе за сваки студијски програм. Кандидати се рангирају на основу 
укупног броја бодова. Ако два кандидата имају идентичан број бодова, предност има онај 
кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту. 
 
 

Пријављивање на конкурс 

При пријављивању на конкурс кандидати за упис у просторије Одсека достављају документе дате 
на доњим списковима. Подносе се оригинална документа на увид и фотокопије које се задржавају. 
Фотокопије не морају да буду оверене. 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе 
3. Дипломa о положеном завршном / матурском испиту 
4. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је 
5.000 динара (за студијске програме из техничко-технолошких области) или 6.000 динара (за 
студијске програме из области дизајна).  
 
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ 

1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању, ако диплома 
још није издата 
3. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је 
5.000 динара (за студијске програме из техничко-технолошких области) или 6.000 динара (за 
студијске програме из области дизајна).  
4. Додатна документација, зависно од студијског програма. Списак ове документације је дат у 
Информатору у делу о специјалистичким и мастер студијама, као и на веб странама Одсека. 
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Упис 

Кандидати који су стекли право уписа, доносе ОРИГИНАЛНЕ ДОКУМЕНТЕ дате на доњем 
списку. Ови документи се задржавају. При упису, кандидати добијају индексе и ШВ-20 обрасце 
неопходне за упис. 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ 

1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Две идентичне фотографије 3,5 х 4,5 cm 
3. Сведочанства свих разреда завршене средње школе и дипломa о положеном завршном / 
матурском испиту 
4. Потврда о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа од 4.000 динара (сви студенти). 
5. Потврда о уплати прве рате школарине (самофинансирајући студенти). 
6. Кандидати који су у радном односу треба да приложе и потврду о запослењу. 
 
ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ 

1. Извод из матичне књиге рођених 
2. Две идентичне фотографије 3,5 х 4,5 cm 
3. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању, ако диплома 
још није издата 
4. Потврда о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа од 4.000 динара (сви студенти). 
5. Потврда о уплати прве рате школарине (сви студенти). 
6. Кандидати који су у радном односу треба да приложе и потврду о запослењу. 
 
Напомена:  упутство за уплату накнада дато је у информатору и на веб странама Одсека. 
 

Плаћање школарине (за самофинансирајуће студенте) 
 
Износ школарине за самофинансирајуће студенте у школској 2021/2022. години је: 
 
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Студијски програми из техничко-технолошких области - 66.000 дин. (за стр. држављане 1000 €) 
Студијски програми из области дизајна – 105.000 дин. (за стр. држављане 1200 €) 
 
Школарина се може платити у целости (при упису), или на рате, при чему прва рата износи 30% и 
плаћа се при упису. Упутство за уплату школарине дато је у информатору Академије и на веб 
странама Одсека. Страни држављани уплату врше у динарима по средњем курсу НБС на дан 
уплате.  
 

У Београду, 14. 09. 2021                                                                   Комисија за упис: 

______________________________ 
Владан Радивојевић, председник 

______________________________ 
др Предраг Максић, члан 

______________________________ 
др Милан Милутиновић, члан   

______________________________ 
др Владанка Ступар, члан 

______________________________ 
Душан Марковић, члан   


