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Висока школа струковних студија - БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА објављује 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 
2017/18. ГОДИНЕ 

Након спроведног уписа у првом конкурсном року, број преосталих слободних места за упис у 
прву годину специјалистичких струковних студија школске 2017/18. године дат је у следећој 
табели: 

Студијски програм 
и број студената за упис 

Број 
студената 

за упис 

Општи критеријуми за формирање ранг листе 
(максимум 100 бодова) 

критеријум 
макс. број 

бодова 

1. Оцењивање усаглашености
производа

15 

претходно образовањe 40 

општи тест познавања струке 40 

професионални профил (портфолио) 20 

2. Графичка производња 14 

претходно образовање 30 

општи тест познавања струке 20 

професионални профил (портфолио) 50 

3. Заштита на раду 16 

претходно образовањe 40 

општи тест познавања струке 20 

професионални профил (портфолио) 40 

4. Управљање отпадом 16 

претходно образовањe 40 

општи тест познавања струке 20 

професионални профил (портфолио) 40 
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УСЛОВИ ЗА УПИС 

Услов за учествовање у конкурсу за упис на специјалистичке струковне студије (за све 
студијске програме) је претходно стечено више или високо образовање. 

За упис на специјалистичке струковне студије услов је да се кандидат на коначној ранг листи 
налази у оквиру одобрене квоте за упис.     

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року предвиђеним овим конкурсом, 
тј. у терминима које је дефинисала Школа, уместо тог кандидата ће бити уписан други 
кандидат, према редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном овим Конкурсом.  

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Школа ће упис студената у другом конкурсном року обавити у следећим терминима: 
Други уписни рок 

(спец. студије) 

Пријављивање кандидата 04. септембар – 9.октобар

Полагање пријемног испита 10. октобар у 17 сати

Упис примљених кандидата 16. октобар

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ 
ПРЕТХОДНО ШКОЛОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ 

Држављани Србије који су средњу школу, тј. високо (више) образовање, завршили у 
иностранству, уписују се 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. 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА 
На основне и специјалистичке 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.
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ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 

У току пријављивања на конкурс кандидати подносе фотокопије следећих докумената (са 
оригиналима на увид, фотокопије не морају бити оверене): 

 дипломе о стеченом вишем или високом образовању или уверења o дипломирању, ако
диплома још није издата (за специјалистичке студије);

 доказе о професионалном профилу (за пријаву на специјалистичке студије): потврда о
укупном радном стажу и радном стажу у струци, признања о раду, биографија - CV,
потврда о учешћу на стручном пројекту, референце и сл.; кандидати који конкуришу на
студијски програм Графичка производња треба да доставе и диплому о завршеном
средњем образовању,

 извода из матичне књиге рођених,
 потврде о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита.

Уплату трошкова за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара извршити на: 
 текући рачун Школе бр. 840-1854666-50
 сврха уплате: накнада за полагање пријемног испита
 број модела 97 и
 позив на број (одобрење) 29 – 74212104.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

Студенти који уписују студијски програм Управљање отпадом су ослобођени школарине. 

Сви остали студенти на специјалистичким струковним студијама се уписују у статусу 
самофинансирајућих студената. Висина школарине за студенте држављане РС износи 
95.000,00 динара, а за студенте стране држављане 1.000 €. Уплата се врши 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 месечних 
рата, при чему се прва рата (30% школарине) плаћа при упису. Уколико правно лице врши 
уплату школарине на име студента, школарина се плаћа у највише две једнаке рате (прва при 
упису).  

Сва ближа обавештења у вези спровођења конкурса за упис биће доступна на огласној табли и 
интернет страници Школе, путем телефона и путем е-mail адресa vradivojevic@politehnika.edu.rs 
и ndjordjevic@politehnika.edu.rs. 

Школа задржава право измене текста Конкурса на основу одлука које донесе 
Конференција академија струковних студија (КАССС), надлежно Министарство или 
Влада РС. Све евентуалне измене Конкурса биће објављене на огласној табли и интернет 
страни Школе.  

Комисија за упис 


