
Република Србија 
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
СК - 0201 
БРОЈ: 498 
ДАТУМ: 06.09.2022.  године 
Београд, Катарине Амброзић 3 

 
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

О УПИСУ СТУДЕНАТА БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА  
- У ШКОЛСКУ 2022/2023. годину – 

I. Без полагања пријемног испита на студијске програме који се изводе у Академији 
техничких струковних студија Београд могу се уписати:  

На први ниво студија: 
1. Лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена из истог научно-

стручног поља, односно поља уметности. Лицу које је завршило основне академске 
студије не могу бити признати испити. 

2. Лице коме је престао статус студента због исписивања са студија или неуписивањем 
школске године. Лицу које је претходно студирало на основним академским 
студијама не могу бити признати испити. 

3. Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе из истог 
научно-стручног поља, односно поља уметности. Лицу које је студент основних 
академских студија не могу бити признати испити. 

4.  Студент са другог студијског програма у Академији техничких струковних студија 
Београд. 

 
На други ниво студија: 

5. Лице које има стечено високо образовање најмање на студијама другог степена. У 
случају академских студија није могуће признавање испита. 

6. Лице коме је престао статус студента истог нивоа студија у Академији техничких 
струковних студија Београд. 

7. Студент студија другог нивоа студија друге високошколске установе У случају 
академских студија није могуће признавање испита. 

Академија техничких струковних студија Београд ће вршити упис кандидата до броја слободних 
места предвиђених студијским програмом. 

II. Квоте за упис: 

Квоте за упис студената без полагања пријемног испита по одсецима су: 

Одсек Београдска политехника 

Студијски програм – 
основне струковне студије 

Број 
слободних места  

I година  
студија 

II година 
студија** 

III година 
студија** 

Графичко инжењерство * 0 15 
Безбедност и здравље на раду * 0 16 
Заштита животне средине * 6 38 
Менаџмент квалитетом * 3 26 
Рециклажне технологије * 6 28 
Модни дизајн производа од 
коже * 0 22 

Графички дизајн 0 0 0 
Дизајн индустријских 
производа 0 0 3 

Концепт и карактер дизајн 0 0 0 
Дизајн ентеријера 0 28 / 
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Студијски програм –мастер струковне 
студије 

Број слободних места 
I година  
студија 

II година  
студија** 

Графички дизајн * 11 
Инжењерство заштите * 0 
Графичка производња * 6 
Заштита животне средине и одрживи 
развој * 16 

Одсек Компјутерско-машинско инжењерство 

Студијски програм – 
основне струковне студије 

Број 
слободних места  

I година  
студија 

II година 
студија ** 

III година 
студија** 

Енергетска ефикасност и 
чиста енергија * 12 36 

Индустријско инжењерство * 4 25 
Компјутерски машински 
системи / / 20 

Компјутерски машински 
системи Ваљево * 20 32 

 

Студијски програм –специјалистичке 
струковне студије 

Број слободних 
места 

I година  
студија 

Индустријско инжењерство * 
 

Студијски програм –мастер струковне 
студије 

Број слободних места 
I година  
студија 

II година 
студија** 

Компјутерски машински системи * 2 

Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите 

Студијски програм – 
основне струковне студије 

Број 
слободних места  

I година  
студија 

II година 
студија** 

III година 
студија** 

Машинско инжењерство * 25 39 
Заштита од пожара и 
спасавање * 15 24 

Безбедност и здравље на раду * 9 21 
Друмски и градски саобраћај / / 38 
Друмски саобраћај * 19 / 

 

Студијски програм –мастер струковне 
студије 

Број слободних места 
I година  
студија 

II година 
студија** 

Инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду * 5 

Безбедност саобраћаја и организација 
саобраћаја и транспорта * 0 

Машинско инжењерство * 2 
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Одсек Примењене инжењерске науке 

Студијски програм – 
основне струковне студије 

Број 
слободних места  

I година  
студија 

II година 
студија** 

III година 
студија** 

Електротехника и 
рачунарство * 15 35 

Машинство / / 39 
Прехрамбена технологија и 
нутриционизам * 8 35 

Заштита биља * 10 29 
Заштита животне средине * 2 36 
Друмски саобраћај * / / 
Машинско инжењерство * 15 / 
Безбедност и здравље на раду * 2 / 

 

Студијски програм –мастер струковне 
студије 

Број слободних места 
I година  
студија 

II година 
студија** 

Фитомедицина * 0 
Прехрамбена технологија * 8 
Електротехника и рачунарство * 4 

 
* - Квоте за прву годину студија биће накнадно дефинисане по завршетку уписа студената по 
конкурсу. (Кандидати који по основу признавања испита имају остварених до 37 ЕСПБ остварују 
услов за упис на прву годину студија). 
** - Уколико дође до упражњавања места по студијским програмима (исписивањем студената), квоте 
ће бити накнадно увећане.  

III. Рангирање кандидата 

У случају да услове за упис испуњава више кандидата, а број слободних места у оквиру укупног 
броја предвиђених места за упис на одређени студијски програм је мањи од броја кандидата који 
испуњавају услов, Комисија утврђује листу приоритета за упис, сходно одредбама Правилника о 
студијама и инструкције  УС-ИН-001, Упис студената без полагања пријемног испита. 
 

− У случају да су пријаве поднели кандидати који су активни или бивши студенти Академије 
техничких струковних студија Београд и кандидати активни или бивши студенти других 
високошколских установа, предност имају кандидати који су активни или бивши студенти 
Академије. 

 
− У случају да два или више кандидата испуњавају истоветне услове по напред наведеном 

критеријуму предност имају кандидати са вишом просечном оценом студирања оствареном 
до момента подношења пријаве. Просечна оцена се утврђује на основу уверења о положеним 
испитима које кандидати прилажу уз пријаву за упис. 

 
− У случају да два или више кандидата испуњавају истоветне услове по напред наведеним 

критеријумима предност имају кандидати са мањим бројем година студирања. Под годинама 
студирања подразумевају се укупне године студирања од завршетка средње школе до 
подношења захтева за упис без полагања пријемног испита. 

IV. Статус кандидата који се уписују  

Лица која се уписују по овом основу могу да буду уписана само у статусу самофинансирајућих 
студената.  
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Изузетно, студенти основних студија који желе да промене студијски програм (кандидати из тачке I. 
редни број 4), могу се уписати у статусу буџетског студента ако су у текућој школској години 
постигли резултате којима остварују услове за рангирање за упис на буџет, на жељеном студијском 
програму, и ако су по основу рангирања остварили услов за упис на буџет. 

У статусу буџета могу се уписати и кандидати који долазе са друге високошколске установе ако 
имају остварене ЕСПБ потребне за рангирање за упис на буџет (по основу положених и признатих 
испита у текућој школској години – 2021/2022.) и ако су се у оквиру ранг листе на одсецима 
Академије пласирали за упис на буџет.  

Лица која конкуришу за упис на специјалистичке и мастер студије могу бити уписана само у статусу 
самофинансирајућих студената. 

V. Подношење пријава  

Пријаве за упис, са прилозима, могу се преузети у просторији К2-3 у ул. Kaтарине Амброзић бр. 3, 
радним даном у времену од 9:00 до 14:00 сати.  

Пријаве се подносе од 06.09. до 25.09.2022. године. 

VI. Потребна документација за пријаву 

Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа: 
• Копију дипломе (оригинал на увид) о стеченом високом образовању на одговарајућем степену 

студија (кандидати који имају завршено високо или више  образовање); 
• Копију исписнице са високошколске установе (кандидати којима је  престао статус 

студента због исписивања са студија), оригинал исписница се доноси на увид;  
• Потврде свих високошколских установа на којима је кандидат студирао о дужини студирања 

(по потреби);    
• Уверење о положеним испитима (треба да буде наведен степен студија на коме су положени 

испити), или копију додатка дипломи (оригинал на увид); 
• Оверене наставне планове и програме, за положене испите (уколико су испити положени на 

другој високошколској установи); 
• Потврду о студирању (уколико кандидат нема положених испита); 
• Потврду да кандидат није студирао на терет буџета током претходног школовања, уколико 

податак није наведен у исписници, уверењу о положеним испитима или потврди о студирању 
(само за кандидате који конкуришу за основне струковне студије и који су студирали на 
другој државној високошколској установи); 

• Потврду о уплати трошкова за издавање решења за прелазак на студије у Академију 
техничких струковних студија Београд (према важећем ценовнику за школску 2022/2023. 
годину) и  

• Потврду о уплати трошкова за издавање решења о признавању испита (према важећем 
ценовнику за школску 2022/2023. годину). 
Уплату трошкова за издавање решења за прелазак на судије у Академију техничких 
струковних студија Београд и за издавање решења о признавању испита кандидати врше 
према следећим инструкцијама: 
 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, 

Катарине Амброзић 3 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Број модела: 97 
Позив на број: 60-20222023 
Сврха уплате: издавање решења за прелазак на студије и издавање решења о признавању 

испита 
 
* Уплате се врше на две одвојене уплатнице 
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VII.  Преузимање решења  
Решења се преузимају лично, уз подношење личне карте на увид, на шалтеру Студентске службе 
Одсека. Жалба на решење може се поднети Председнику Академије у року од три дана од пријема 
решења. 

 

VIII. Упис кандидата 

Упис у Академију техничких струковних студија Београд обавља се у року од 15 дана од дана 
уручења решења.  

Упис кандидата на терет буџета обавља се у периоду од 07.10. закључно са 13.10.2022. године, по 
ранг листи која се објављује у првој недељи октобра.  

Кандидат је дужан да лично дође на упис, са личном картом, због потписивања Уговора и 
потписивања пријема индекса. 

Упис се врши на шалтерима студентских служби одсека уз подношење следећих докумената: 
• Оригинал дипломе о стеченом средњем/високом образовању на одговарајућем степену 

студија;  
• Оригинал извода из матичне књиге рођених;  
• 2 фотографије 3,5х4,5 cm;  
• Уплатницу са уплаћеном школарином. Школарина се може уплатити у целости при упису, 

или на две рате. Уколико се уплата врши на две рате, прва рата при упису износи 30% од 
укупног износа школарине, а преостали део уплаћује се најкасније до 30.11.2022. године. 
Уплата се врши према следећим инструкцијама: 

• Уплатницу на износ од 4.000,00 динара на име уписнине (урачунати обрасци ШВ-20 и 
индекс).  

• Претходно наведене се врши по одсецима према следећим инструкцијама:  
 

Одсек Београдска политехника 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: школарина, 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 11 
 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: уписнина, 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 751174212103 

 
Одсек Компјутерско-машинско инжењерство 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: школарина, 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 12 
 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: уписнина, 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 261274212103 

 
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: школарина, 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 13 
 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: уписнина, 
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Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 741374212103 
 
Одсек Примењене инжењерске науке 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: школарина, 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 14 
 
Прималац: Академија техничких струковних студија Београд, Катарине Амброзић 3 
Сврха уплате: уписнина, 
Текући рачун Академије: 840-2118666-55 
Позив на број: 251474212103 
 
 

• 2 примерка уговора о студирању -добија се у студентској служби; 
• 2 примерка обрасца Упис предмета  – добија се у студ. служби;  
• Кандидати који су у радном односу и који се сами финансирају, обавезни су да приложе 

потврду о запослењу.  

 
Школарина се плаћа сразмерно броју уписаних ЕСПБ бодова. 
 
У случају да кандидат не изврши упис у школску 2022/2023. годину, Решење се не може уважити 
следеће или било које наредне школске године. 
 

Напомена: У случају да кандидат одустане од уписа или не оствари право уписа по 
основу критеријума дефинисаних под тачком 3, трошкови по основу издавања 
решења о преласку на студије у Академији и трошкови за издавање решења о 
признавању испита не могу бити рефундирани. 

 
Комисија за преласке: 
 

др Доминик Бркић, председник комисије 

др Милан Милутиновић, члан 

др Злата Живковић, члан 

Новак Милошевић, члан, 

Душан Марковић, члан, 

Љиљана Вуковић, члан 

Нађа Ђорђевић, члан 
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