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На основу члана 97.-100. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018-

др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021- аутентично тумачење, 67/2021 и 

67/2021 – др. закон), члана 87, члана 145. став 6, члана 147. став 2, члана 150. став 1. и члана 

220. Статута Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (бр. 1084 од 

10.09.2021. године – пречишћен текст, Измена и допуна бр. 2274 од 11.04.2022. године,  

Измена и допуна бр. 3969 од 24.10.2022. године и Измена и допуна бр. 218 од 26.01.2023. 

године – у даљем тексту: Статут), Правилника о условима и поступку за упис студената бр. 

451/1 од 19.04.2021. године који је донело Наставно-стручно веће Академије техничко-

уметничких струковних студија Београд на електронској седници одржаној 14-19. априла 2021. 

године, на основу Одлуке  о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за упис 

студената бр. 451/15-5 од 13.05.2021. године који је донело Наставно-стручно веће Академије 

техничко-уметничких струковних студија Београд на седници одржаној 13. маја 2021. године и 

на основу Одлуке о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за упис студената 

бр. 2341 од 18.04.2022. године који је донело Наставно-стручно веће Академије техничко-

уметничких струковних студија Београд на електронској седници одржаној 15-18. априла 2022. 

године, донет је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА УПИС СТУДЕНАТА 

(пречишћен текст) 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о условима и поступку за упис студената (у даљем тексту: Правилник) утврђују 

се услови уписа у прву годину основних и мастер струковних студија на акредитоване 

студијске програме који се реализују на Академији техничко-уметничких струковних студија 

Београд (у даљем тексту: Академија), а нарочито: 

1) садржај пријемног испита, начин полагања и мерила за утврђивање редоследа 

кандидата за упис на прву годину основних струковних студија; 

2) начин вредновања резултата опште матуре уместо резултата постигнутих на пријемном 

испиту; 

3) ближи услови и начин уписа на студије првог степена студента уписаног на исти или 

сродни студијски програм првог степена друге самосталне високошколске установе, 

лица које има стечено образовање на студијама првог степена и лица којем је престао 

статус студента у складу са Законом и Статутом; 

4) услови, начин и поступак уписа на мастер струковне студије; 

5) друга питања од значаја за упис. 

 

Члан 2. 

На одобрене, односно акредитоване студијске програме основних или мастер струковних 

студија које Академија организује, могу се уписати кандидати под условима и на начин 

утврђен Законом о високом образовању, Статутом Академије, овим Правилником и конкурсом 

за упис. 

 

У остваривању права на упис на студије кандидати имају једнака права, која не могу бити 

ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, 

политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности и сл. 

 

Изрази који се користе у овом Правилнику, а који имају родно значење, користе се неутрално и 

односе се једнако на мушки и женски пол. 

 

 

 

 



Члан 3. 

Упис је јединствен у свим одсецима Академије и општа акта Академије, која се односе на 

спровођење конкурса за упис студената, примењују се у свим организационим јединицама 

Академије. 

 

Члан 4. 

Уписом на основне струковние студије или мастер струковние студије, на један од 

акредитованих студијских програма, стиче се статус студента. 

 

 

Студент се на основне струковне студије уписује у статусу студента чије се студије  

финансирају из буџета Републике Србије (у даљем тексту: буџетски студент) или у статусу  

студента који сам финансира своје студије (у даљем тексту: самофинасирајући студент). 

 

Студент се на мастер струковне студије уписује у статусу самофинансирајућег студента. 

 

Члан 5. 

Страни држављанин може се уписати на студијске програме које остварује Академија под 

истим условима као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања, ако приложи 

доказ о познавању српског језика у мери да може да прати наставу, доказ да је здравствено 

осигуран, као и потврду органа унутрашњих послова да је поднео захтев за привремени 

боравак у Републици Србији (сходно Закону о кретању и боравку странаца). 

 

Проверу познавања српског језика обавља одговарајућа стручна институција, која издаје 

кандидату – страном држављанину, потврду о познавању српског језика. 

 

Потврда из става 2. овог члана чува се у досијеу студента. 

 

Страни држављанин плаћа школарину на студијама у току целог школовања, осим ако 

међународним споразумом није другачије одређено. 

 

Члан 6. 

Председник Академије расписује конкурс за упис кандидата у прву годину основних 

струковних студија, као и конкурс за упис кандидата у прву годину мастер струковних студија. 

 

Конкурси из става 1. овог члана расписују се за упис кандидата на акредитоване студијске 

програме основних струковних студија, односно акредитоване студијске програме мастер 

струковних студија, који се остварују у Одсецима у саставу Академије (у даљем тексту: 

Одсеци). 

 

Конкурси из става 1. овог члана се објављују на огласној табли и интернет страници 

Академије, а изводи из тих конкурса који се односе на упис кандидата на акредитоване 

студијске програме који се реализују на одређеном Одсеку, објављују се на огласној табли и 

интернет страници тог Одсека. 

 

Конкурс из става 1. овог члана се може спровести у два уписна рока. 

 

Сваки од Одсека, на Наставно-стручном већу Одсека доноси одлуку о темину уписних рокова. 

 

Уколико након завршетка уписног/их рока/рокова из става 4. овог члана остану непопуњена 

места у оквиру одобрене уписне квоте на једном или више акредитованих студијских 

програма, председник Академије (у даљем тексту: председник Академије) може утврдити један 

или више додатних уписних рокова.  

 

 



 

II ОРГАНИ КОЈИ СПРОВОДЕ ПОСТУПАК УПИСА 

 

Члан 7. 

Конкурсни поступак и упис студената у прву годину основних и мастер струковних студија 

спроводе: 

1) Комисија за упис, и 

2) Поткомисије за упис у Одсецима. 

 

Комисија за упис 

 

Члан 8. 

Комисију за упис решењем именује председник Академије.  

 

Комисија за упис има шест чланова, од којих је пет чланова из реда је наставника (по један из 

сваког Одсека Академије), а шести члан је помоћник председника Академије или лице које 

одреди председник Академије и који је по правилу председник Комисије за упис. 

 

Комисија за упис именује Поткомисију за упис у сваком од Одсека Академије.  

 

Поткомисија за упис у Одсеку има три члана и три заменика, који се именују из реда наставног 

особља Одсека. 

 

Председник Поткомисије за упис је истовремено лице које је испред Одсека именовано за 

члана Комисије за упис.  

 

Члана Комисије за упис испред Одсека и чланове Поткомисије за упис у Одсеку предлаже 

руководилац односног Одсека. 

 

Надлежност и послови Комисије за упис и Поткомисије за упис утврђују се решењем о 

њиховом именовању, у складу са Статутом. 

 

Члан 9. 

Комисија за упис обавља следеће послове на упису студената: 

 именује Поткомисије за упис у Одсецима; 

  даје ближа упутства за спровођење поступка конкурса за упис студената; 

 координира активности свих учесника на спровођењу конкурса за упис студената; 

 врши контролу рада Поткомисија за упис у Одсецима; 

 одлучује о приговорима учесника конкурса за упис студената; 

 даје саопштења за јавност у вези са конкурсом за упис; 

 доставља помоћнику председника Академије за наставу извештаје о спровођењу 

конкурса за упис и о упису студената на акредитоване студијске програме који се 

остварују на Академији; 

 обавља и друге потребне активности у вези са спровођењем уписа студената по налогу 

помоћника председника Академије за наставу или председника Академије. 

 

Поткомисија за упис 

 

Члан 10. 

Поткомисија за упис у Одсеку обавља следеће послове на упису студената у одговарајућем 

Одсеку: 

 организује пријем пријава и потребне документације кандидата за упис; 

 даје потребне информације у вези са уписом студената; 

 организује припрему задатака (тестова) за полагање пријемног испита; 

 организује полагање пријемног испита; 



 организује преглед задатака са пријемног испита; 

 сагласно мерилима из услова конкурса утврђује број бодова за сваког 

кандидата,сачињава привремене и коначне ранг листе за упис кандидата; 

 објављује ранг листе кандидата за упис; 

 организује упис примљених кандидата; 

 доставља Комисији за упис извештаје о спровођењу конкурса за упис и извештаје о 

упису студената; 

 обавља и друге потребне активности у вези са спровођењем уписа студената и по 

налогу Комисије за упис, помоћника председника Академије за наставу или 

председника Академије. 

 

Помоћник председника Академије за наставу 

 

Члан 11. 

Помоћник председника Академије за наставу координира активности свих учесника на 

спровођењу конкурса за упис студената на акредитоване студијске програме који се остварују 

на Академији и Наставно-стручном већу Академије (у даљем тексту: Већу Академије) подноси 

извештај о резултатима уписа у сваком уписном року. 

 

III УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

Услови за упис 

 

Члан 12. 

У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат који испуњава следеће 

услове:  

1. да има стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, 

2. да је остварио одговарајући број бодова по основу успеха постигнутог у средњој школи 

и по основу успеха постигнутог на пријемном испиту. 

 

Изузетно од става 1. овог члана, до почетка примене прописа који уређују општу, стручну и 

уметничку матуру, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 

високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др. закон, 73/18, 67/19 и 6/20-др. 

закон), на студијске програме основних струковних студија, може се уписати и кандидат који 

је завршио средњу школу у трогодишњем трајању и који оствари потребан број бодова по 

основу успеха постигнутог у средњој школи и по основу успеха постигнутог на пријемном 

испиту. 

 

Члан 13. 

Кандидат за упис на основне струковне студије полаже пријемни испит, а редослед кандидата 

утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата 

постигнутих на пријемном испиту. 

 

Право уписа на основне струковне студије стиче кандидат који је на коначној ранг листи 

рангиран у оквиру броја за упис студената утврђених конкурсом, сагласно дозволи за рад. 

 

Ранг листе се сачињавају за сваки Одсек појединачно. Ранг листе се могу сачињавати за упис 

кандидата на појединачни акредитовани студијски програм који се реализује на одређеном 

Одсеку, односно за упис кандидата на све акредитоване студијске програме који се реализују 

на одређеном Одсеку. 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних струковних студија утврђује се на основу 

резултата постигнутих на пријемном испиту (највише 60 бодова,  односно највише 80 бодова 

за упис на студијски програм из поља уметности) и општег успеха постигнутог у средњем 

образовању (највише 40 бодова, односно највише 20 бодова за упис на студијски програм из 

поља уметности). 



 

Кандидат може конкурисати за упис на више студијских програма на Академији. 

 

Број студената 

 

Члан 14. 

Веће Академије доноси одлуку о броју студената који се уписује на студијски програм, 

односно у прву годину основних струковних студија, по студијским програмима које 

организује и по Одсецима, а који не може бити већи од броја утврђеног уверењима о 

акредитацији, односно дозволом за рад. 

 

Број студената за упис у прву годину основних струковних студија у статусу студента чије се 

школовање финансира из буџета Републике Србије одређује Влада Републике Србије  

 

Конкурс за упис на основне струковне студије 

 

Члан 15. 

Председник Академије, најкасније четири месеца пре почетка школске године, доноси одлуку 

о расписивању конкурса за упис студената у прву годину основних струковних студија студија.  

 

Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија садржи: 

 број студената за упис на акредитоване студијске програме - уписну квоту за студенте 

чије ће се школовање, у складу са одлуком надлежног органа, финансирати из буџета 

Републике Србије и уписну квоту за студенте који ће сами финансирати своје 

школовање, по студијским програмима и Одсецима; 

 услове за упис, по студијским програмима, односно Одсецима; 

 рокове за пријављивање кандидата за упис, по Одсецима; 

 документа потребна за пријаву на конкурс, по Одсецима; 

 мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис, по студијским програмима, 

односно Одсецима; 

 термин полагања пријемног испита, по Одсецима; 

 термин за објављивање привременe ранг листе, по Одсецима; 

 рокове и поступак за подношење приговора на утврђени редослед кандидата заупис и 

жалбе на решење по приговору, по Одсецима; 

 термине за упис кандидата који испуне прописане услове за упис, по Одсецима; 

 документа потребна за упис, по Одсецима; 

 износ школарине коју плаћају самофинансирајући студенти, са начином и  динамиком 

плаћања, по студијским програмима, односно Одсецима; 

 друге информације неопходне за упис. 

 

Начин бодовања кандидата 

 

Члан 16. 

Кандидат за упис на основне струковне студије може укупно освојити највише 100 бодова и то: 

1. по основу општег успеха постигнутог у средњој школи, и 

2. по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. 

 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се: 

 збир просечних оцена које је кандидат постигао у сваком разреду средње школе 

помножених са 2 (два), уколико је кандидат завршио средњу школу у 

четворогодишњем трајању, или 

 збир просечних оцена које је кандидат постигао у првом и другом разреду средње 

школе помножених са 2 (два) и просечне оцене коју је кандидат постигао у трећем 

разреду средње школе помножене са 4 (четири).  

 



Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале. На основу општег успеха у 

средњој школи кандидат може стећи највише 40 бодова.  

 

На пријемном испиту кандидат може стећи најмање 0, а највише 60 бодова. 

 

Изузетно, за упис на студијски програм из поља уметности, кандидат може стећи највише 20 

бодова по основу општег успеха у средњој школи и може постићи највише 80 бодова на 

пријемном испиту. За упис на студијски програм из поља уметности под општим успехом у 

средњој школи подразумева се: 

 збир просечних оцена које је кандидат постигао у сваком разреду средње школе, 

уколико је кандидат завршио средњу школу у четворогодишњем трајању, или 

 збир просечних оцена које је кандидат постигао у првом и другом разреду средње 

школе и просечне оцене коју је кандидат постигао у трећем разреду средње школе 

помножене са 2 (два).  

 

Пријављивање кандидата на конкурс 

 

Члан 17. 

Кандидат за упис у прву годину основних струковних студија, конкурише подношењем 

пријаве на конкурс за упис на један или више студијских програма основних струковних 

студија који се реализују на одређеном Одсеку. 

 

Кандидат за упис приликом конкурисања предаје следећу документацију: 

 попуњен и потписан пријавни лист; 

 сведочанства за све разреде средњег образовања; 

 диплому о стеченом средњем образовању; 

 извод из матичне књиге рођених; 

 уверење о држављанству Републике Србије; 

 за стране држављане - пасош и копија прве стране пасоша;  

 доказ о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита; 

 по потреби и друге доказе одређене конкурсом за упис у прву годину основних 

струковних студија. 

 

Сведочанства о завршеним разредима средње школе и диплома о стеченом средњем 

образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије се 

предају у обичној фотокопији, а оригинална документа се подносе на увид приликом 

пријављивања на конкурс за упис у прву годину основних струковних студија. 

 

Кандидат не мора приликом пријављивања на конкурс за упис у прву годину основних 

струковних студија да приложи извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 

Републике Србије, уколико се определи да овласти Академију да податке из тих исправа 

прибави службеним путем и уколико Академија може да податке из тих исправа прибави 

службеним путем. 

 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања за 

упис на основне струковне студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис. 

 

Члан 18. 

По истеку рока за пријављивање кандидата који је одређен конкурсом за упис у прву годину 

основних струковних студија за одређени уписни рок, Поткомисија за упис сачињава листе 

пријављених кандидата за полагање пријемног испита сходно правилу за сачињавање ранг 

листи из члана 13. став 3. овог Правилника. 

 

 

 



Пријемни испит 

 

Члан 19. 

На пријемном испиту проверавају се знања, склоности и способности које одговарају природи 

студијског програма на који се кандидат уписује. Пријемни испит обухвата програмске 

садржаје који су изучавани у средњој школи, односно који су намењени провери знања, 

склоности и способности кандидата за упис и полаже се у просторијама Одсека на коме је 

кандидат конкурисао. 

 

За упис на студијске програме основних струковних студија који се реализују на Одсеку 

Висока школа електротехнике и рачунарства пријемни испит се полаже из предмета, односно 

области Математика и Основе информационо-комуникационих технологија.  

 

За упис на студијске програме основних струковних студија који се реализују на Одсеку 

Висока школа за информационе и комуникационе технологије пријемни испит се полаже у 

зависности од студијског програма који кандидат жели да упише, и то: 

 За упис на студијске програме Интернет технологије и Комуникационе технологије 

пријемни испит се полаже из предмета Математика. 

 За упис на студијски програм Поштанско-логистички системи за пријемни испит се 

полаже Тест опште информисаности и информатичке писмености.  

 За упис на студијски програм Банкарство и пословна информатика пријемни испит се 

полаже по избору кандидата: Математика и/или Тест опште информисаности и 

информатичке писмености. 

 

За упис на основне струковне студије које се реалузују на Одсеку Висока грађевинско-

геодетска школа полаже се пријемни испит и то: 

 за упис на студијске програме Грађевинско инжењерство и Геодезија-Геоматика 

полаже се испит из области Математике; 

 за упис на студијски програм Архитектура полаже се комбиновани испит из области 

Математике и теста за проверу склоности за студије архитектуре који се састоји од 

просторно-логичких задатака, провере креативних способности и стечених визуелних 

искустава, опште културе, образовања и информисаности; 

 

За упис на студијске програме основних струковних студија који се реалузују на Одсеку 

Висока железничка школа пријемни испит се полаже, по избору кандидата, из једног од 

предмета Математика, Физика, Основи саобраћаја или Пословна економија, и то, у зависности 

од студијског програма који кандидат жели да упише:  

 За упис на студијски програм Комерцијално пословање железнице пријемни испит се 

полаже по избору кандидата из једног од следећа три предмета: Математика, Основи 

саобраћаја и Пословна економија. 

 За упис на остале студијске програме пријемни испит се полаже по избору кандидата из 

једног од следећа три предмета: Математика, Физика и Основи саобраћаја. 

 

За упис на студијске програме основних струковних студија који се реалузују на Одсеку 

Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент пријемни испит се полаже у 

зависности од студијског програма који кандидат жели да упише, и то: 

 За упис на студијски програм Дизајн текстила и одеће полаже се испит за проверу 

уметничке склоности и способности ка дизајну текстила и одеће; 

 За упис на студијске програме Текстилно инжењерство и Менаџмент у текстилној 

индустрији полаже се комбиновани тест за проверу знања. 

 

Члан 20. 

Кандидат који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио једно од прва 

три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит већ му 

се додељује максималан број бодова који се може остварити на пријемном испиту. 



Припрема, преглед и оцењивање задатака на пријемном испиту 

 

Члан 21. 

Веће Академије на предлог Већа Одсека утврђује садржину пријемног испита који се полаже за 

упис на студијски програм на одређеном Одсеку у складу са чланом 19. овог Правилника.  

 

Руководилац Одсека решењем именује Комисију за припрему, преглед и оцену задатака на 

пријемном испиту и друге комисије у циљу ефикасног спровођења уписа.  

 

Комисија за припрему, преглед и оцену задатака припрема задатке (тестове) за полагање 

пријемног испита и предаје их Поткомисији за упис на Одсеку на даљу реализацију и 

употребу. 

 

Након одржаног пријемног испита, Комисија за припрему, преглед и оцену задатака врши 

преглед и оцењивање задатака, односно тестова са пријемног испита.  

 

Прегледане тестове са пријемног испита Комисија за припрему, преглед и оцену задатака 

одмах доставља Поткомисији за упис на Одсеку. 

 

Члан 22. 

Пријемни испит се полаже у Одсеку Академије у коме је кандидат конкурисао.  

 

Пријемни испит се полаже писмено, на српском језику. 

 

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим 

потребама, које та лица предлажу у писаној форми приликом подношења пријаве на конкурс за 

упис, а у складу са објективним могућностима Академије. 

 

Члан 23. 

Руководилац Одсека одређује дежурне наставнике и сараднике који се старају о одржавању 

реда на пријемном испиту. 

 

Кандидат је дужан да на пријемни испит донесе документ за идентификацију: важећу личну 

карту или пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит. 

 

Дежурна лица су дужна да упознају кандидате са правилима којих се морају придржавати 

током трајања пријемног испита (забрана коришћења мобилних телефона и других техничких 

уређаја, да није дозвољено враћање у просторију након напуштања просторије у току трајања 

пријемног испита, те да није дозвољена комуникација са другим кандидатима током пријемног 

испита и сл).  

 

Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на пријемном  

испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за пријемни испити 

да га удаљи са пријемног испита. 

 

Рангирање кандидата 

 

Члан 24. 

После завршеног пријемног испита, Поткомисија за упис на Одсеку утврђује број бодова за 

сваког кандидата и сачињава ранг листе кандидата у складу са чланом 13. став 3. овог 

Правилника.  

 

Утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину основних струковних студија на ранг 

листама врши се на основу критеријума утврђених у члану 16. овог Правилника (општег 

успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту). 

 



Рангирање кандидата врши се према збиру бодова који је кандидат остварио на основу општег 

успеха у средњој школи резултата постигнутог на пријемном испиту, тако да се кандидат који 

је постигао већи збир бодова на основу наведених критеријума рангира изнад кандидата који је 

постигао мањи збир бодова на основу наведених критеријума. 

 

Поткомисија за упис на Одсеку, Комисија за упис, председник Академије и руководилац 

Одсека одговорни су за тачност података из ранг листи. 

 

Члан 25. 

Уколико два или више кандидата на ранг листи имају исти укупан број бодова, предност за 

упис има кандидат који је на пријемном испиту остварио већи број бодова. 

 

Уколико два или више кандидата на ранг листи имају исти укупан број остварених бодова, при 

чему такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту, 

предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у четвртом разреду 

средње школе. 

 

Ако кандидати из става 2. овог члана имају идентичну просечну оцену у четвртом разреду 

средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у трећем 

разреду средње школе; ако кандидати имају идентичну просечну оцену у трећем разреду 

средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у другом 

разреду средње школе; ако кандидати имају идентичну просечну оцену у другом разреду 

средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просечну оцену у првом 

разреду средње школе. 

 

Члан 26. 

Поткомисија за упис на Одсеку сачињава привремену ранг листу и оглашава ту листу на 

огласној табли Одсека и на интернет страници Одсека. 

 

Учесник на конкурсу за упис има право да Комисији за упис поднесе приговор на своје место 

на привременој ранг листи, у року од 24 часа од дана објављивања привремене ранг листе.  

 

Ради спречавања подношења великог броја неоснованих приговора из става 2. овог члана, 

конкурсом за упис у прву годину основних струковних студија може се утврдити обавеза 

уплате и износ новчаног депозита за поступање по приговору учесника на конкурсу, који се 

враћа учеснику на конкурсу уколико се утврди да је приговор основан, а не враћа се учеснику 

на конкурсу уколико се утврди да приговор није основан.  

 

По приговору учесника конкурса Комисија за упис доноси решење у року од 24 часа од дана 

подношења приговора и објављује га на интернет страници Одсека. 

 

Против решења Комисије за упис кандидат може уложити жалбу председнику Академије у 

року од 24 часа од објављивања решења Комисије за упис. 

 

Председник Академије одлучује о жалби кандидата у року од 24 часа од времена подношења 

жалбе. 

 

Одлука председника Академије у поступку по жалби је коначна. 

 

У поступку по правним лековима из овог члана, сходно се примењују одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

 

Члан 27. 

По окончању поступка по евентуалним приговорима, односно жалбама кандидата, објављује се 

коначна ранг листа са коначним редоследом кандидата за упис у прву годину основних 

струковних студија. 



 

Коначну ранг листу Комисија за упис оглашава на огласној табли Одсека и на интернет 

страници Одсека и Академије. 

 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 

Право уписа у прву годину основних струковних студија стиче кандидат који је на коначној 

ранг листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис. 

 

Члан 28. 

Место на коначној ранг листи одређује да ли ће кандидат бити уписан у статусу буџетског 

студентаили у статусу самофинансирајућег студента. 

 

Кандидат може бити уписан у статусу буџетског студента уколико му његов пласман на 

коначној ранг листи омогућава да се упише до броја одобреног за упис кандидата на терет 

буџета на одређеном студијском програму у Одсеку и ако је на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту кандидат 

остварио више од 50 бодова. 

 

Кандидат може бити уписан у статусу самофинансирајућег студента уколико му његов 

пласман на коначној ранг листи омогућава да се упише до укупног броја одобреног за упис 

кандидата на одређеном студијском програму у Одсеку. 

 

Члан 29. 

Кандидат који је стекао право уписа у прву годину основних струковних студија, приликом 

уписа на студије подноси: 

 сведочанства свих разреда средње школе – оригинали; 

 диплома о завршеној средњој школи – оригинал; 

 извод из матичне књиге рођених - оригинал; 

 уверење о држављанству Републике Србије – оригинал; 

 два обрасца ШВ-20; 

 две фотографије формата 3.5х 4,5 цм; 

 доказ о уплати трошкова уписа (ако су одређени конкурсом за упис); 

 доказ о уплати школарине - за самофинансирајуће студенте. 

 

Кандидат не мора приликом уписа у прву годину основних струковних студија да приложи 

извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије, уколико се 

определи да овласти Академију да податке из тих исправа прибави службеним путем и 

уколико Академија може да податке из тих исправа прибави службеним путем 

 

Члан 30. 

Ако се кандидат, који је стекао право на упис на одређени студијски програм на одређеном 

Одсеку, не упише уроку предвиђеном конкурсом за упис на основне струковне студије, уместо 

њега ће се уписати следећи кандидат, према редоследу на коначној ранг листи. 

 

Уколико, након завршеног уписа кандидата са коначне ранг листе, на одређеном студијском 

програму има непопуњених места, у истом уписном року може се уписати кандидат који је 

пријемни испит положио ради уписа на други студијски програм који се реализује у истом 

Одсеку. 

 

Право из става 2. овог члана остварује се на лични захтев кандидата. 

 

Члан 31. 

Уколико, након завршеног уписа кандидата са коначне ранг листе, на одређеном студијском 

програму има непопуњених места у истом уписном року може се уписати кандидат који је 

полагао одговарајући пријемни испит у другом Одсеку Академије. 



 

Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев кандидата. 

 

Руководилац Одсека на предлог Поткомисије за упис тог Одсека доноси решење којим 

одлучује о могућности уписа кандидата из става 1. овог члана. 

 

Лице из става 1. овог члана уписује студије у статусу самофинансирајућег студента.  

 

Члан 32. 

Кандидат који је положио одговарајући пријемни испит за упис у прву годину основних 

студија на другој високошколској установи а, није стекао статус студента, може се, у 

зависности од броја уписаних студената на одређеном студијском програму на Академији, у 

истом уписном року након завршеног уписа кандидата са коначне ранг листе уписати на 

студијски програм који се реализује на Академији уз признавање положеног пријемног испита. 

 

Лице из става 1. овог члана уписује студије у статусу самофинансирајућег студента.  

 

Поред докумената потребних за упис, кандидат доставља и потврду о положеном 

пријемномиспиту са бројем освојених бодова. 

 

Упис кандидата из става 1. овог члана остварује се на лични захтев, након завршеног уписа 

кандидата са коначне ранг листе. 

 

Руководилац Одсека на предлог Поткомисије за упис тог Одсека доноси решење којим 

одлучује о могућности уписа кандидата из става 1. овог члана на основне струковне студије.  

 

IV ПРЕЛАЗАК СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ И НАСТАВАК СТУДИЈА 

 

Члан 33. 

Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице које има 

стечено високо образовање на студијама првог степена или лице коме је престао статус 

студента у складу са Законом о високом образовању, може се уписати на основне струковне 

студије, под условима ина начин прописан овим правилником, без пријављивања на конкурс за 

упис на основне струковне студије и без полагања пријемног испита. 

 

Право из става 1. овог члана, остварује се на лични захтев.  

 

Уз захтев за упис, студент, односно лице из става 1. овог члана прилаже одговарајућу 

документацију (оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама или уверење о 

дипломирању, уверење о положеним испитима, наставне планове и програме, потврду о 

статусу студента на другој високошколској установи, потврду о испису са друге 

високошколске установе и сл.). 

 

Лице из става 1. овог члана уписује студије у статусу самофинансирајућег студента. 

 

Надлежни орган Академије одлучује о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова, 

у складу са општима актима Академије. 

 

 

V УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ 

 

Услови за упис 

 

Члан 34. 

У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће 

студије првог степена, обима  од најмање 180 ЕСПБ бодова, као и лице које је завршило 



основне четворогодишње студије по законома који су важили пре ступања на снагу Закона о 

високом образовању. 

 

Веће Академије, на предлог Већа Одсека, може да утврди додатне услове и критеријуме за 

упис у прву годину мастер струковних студија на студијском програму који се реализује на том 

Одсеку (полагање допунских, односно диференцијалних испита, посебно вредновање 

појединих испита на претходном нивоу студија, полагање пријемног испита и сл.).  

 

Број студената 

 

Члан 35. 

Веће Академије доноси одлуку о броју студената који се уписује у прву годину мастер 

струковних студија, по студијским програмима који се реализују и по Одсецима, а који не 

може бити већи од броја утврђеног уверењима о акредитацији, односно дозволом зарад. 

 

Члан 36. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија утврђује се на основу 

опште просечне оцене остварене на основним студијама, дужине трајања претходних студија и 

стручне области, односно завршеног студијског програма. 

 

Уколико након примене основних критеријума за рангирање, два или више кандидата на 

привременој ранг листи за упис на мастер струковне студије имају идентичан пласман, 

предност за упис на мастер студије имакандидат који је основне студије завршио у краћем року 

(датум дипломирања). 

 

Члан 37. 

По потреби, за упис на прву годину мастер струковних студија могуће је утврдити обавезу 

полагања пријемног испита. 

 

Конкурсом за упис на мастер струковне студије може се утврдити полагање пријемног испита, 

као и предмети из којих се полаже, начин бодовања резултата, рангирање и друга слична 

питања од важности за упис на мастер струковне студије, о чему одлуку доноси Веће 

Академије.  

 

Конкурс за упис 

 

Члан 38. 

Упис у прву годину мастер струковних студија врши се на начин и по поступку прописаним 

конкурсом за упис на мастер струковне студије.  

 

Конкурс за упис на мастер струковне студије садржи: 

 број кандидата који се уписује на мастер студије по студијским програмима и по 

Одсецима; 

 услове уписа, по Одсецима; 

 мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи, по Одсецима; 

 поступак спровођења конкурса, по Одсецима; 

 рокове за спровођење активности везаних за упис, по Одсецима; 

 начин и рокове за подношење приговора на утврђени редослед кандидата и жалбе на 

решење по приговору, по Одсецима; 

 износ школарине са начином и динамиком плаћања, по студијским програмима и 

Одсецима; 

 списак докумената која подносе кандидати приликом конкурисања и приликом уписа; 

 обавештење о начину уписа примљених кандидата и 

 друге информације неопходне за упис. 

 



Пријављивање кандидата на конкурс 

 

Члан 39. 

Кандидат за упис у прву годину мастер струковних студија конкурише подношењем пријаве на 

конкурс за упис на један или више студијских програма мастер струковних студија који се 

реализују на одређеном Одсеку. 

 

Кандидат приликом пријаве на конкурс упис у прву годину мастер струковних студија предаје 

следећу документацију: 

 попуњен и потписан пријавни лист, 

 извод из матичне књиге рођених, 

 уверење о држављанству, 

 за стране држављане - пасош и копија прве стране пасоша; 

 диплому о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак 

дипломи или уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и 

уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на студијама првог 

степена; 

 друге документе одређене конкурсом.  

 

Диплома о стеченом високом образовању на студијама првог степена и додатак дипломи или 

уверење о стеченом високом образовању на студијама првог степена и уверење о положеним 

испитима са израженом средњом оценом на студијама првог степена, извод из матичне књиге 

рођених и уверење о држављанству Републике Србије се предају у обичној фотокопији, а 

оригинална документа се подносе на увид приликом пријављивања на конкурс за упис у прву 

годину мастер струковних студија. 

 

Кандидат не мора приликом пријављивања на конкурс за упис у прву годину мастер 

струковних студија да приложи извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству 

Републике Србије, уколико се определи да овласти Академију да податке из тих исправа 

прибави службеним путем и уколико Академија може да податке из тих исправа прибави 

службеним путем. 

 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања за 

упис у прву годину мастер струковних студија, као и услове уписа уколико буде остварио 

право на упис. 

 

Члан 40. 

По истеку рока за подношење пријава на конкурс за упис у прву годину мастер струковних 

студија, Поткомисија за упис на Одсеку сачињава привремену ранг листу кандидата за упису 

прву годину мастер струковних студија. 

 

Привремена ранг листа се сачињавају за сваки Одсек појединачно. Привремена ранг листе се 

могу сачињавати за упис кандидата на појединачни акредитовани студијски програм мастер 

струковних студија који се реализује на одређеном Одсеку, односно за упис кандидата на све 

акредитоване студијске програме мастер струковних студија који се реализују на одређеном 

Одсеку. 

 

Поткомисија за упис привремену ранг листу кандидата за упис у прву годину мастер 

струковних студија оглашава на огласној табли Одсека и на интернет страници Одсека. 

 

Поткомисија за упис на Одсеку, Комисија за упис, председник Академије и руководилац 

Одсека одговорни су за тачност података из ранг листи. 

 

 

 

 



Члан 41. 

Учесник на конкурсу за упис у прву годину мастер струковних студија има право да Комисији 

за упис поднесе приговор на своје место на ранг листи, у року од 24 часа од данаобјављивања 

привремене ранг листе. 

 

Ради спречавања подношења великог броја неоснованих приговора из става 1. овог члана, 

конкурсом за упис у прву годину мастер струковних студија може се утврдити обавеза уплате 

и износ новчаног депозита за поступање по приговору учесника на конкурсу, који се враћа 

учеснику на конкурсу уколико се утврди да је приговор основан, а не враћа се учеснику на 

конкурсу уколико се утврди да приговор није основан.  

 

По приговору учесника конкурса Комисија за упис доноси решење у року од 24 сата од дана 

подношења приговора и објављује га на интернет страници Одсека. 

 

Против решења Комисије за упис кандидат може уложити жалбу председнику Академије 

уроку од 24 часа од објављивања решења Комисије за упис. 

 

Председник Академије одлучује о жалби кандидата у року од 24 часа од времена подношења 

жалбе. 

 

Одлука председника Академије у поступку по жалби је коначна. 

 

У поступку по правним лековима из овог члана, сходно се примењују одредбе Закона о општем 

управном поступку. 

 

Члан 42. 

По окончању поступка по евентуалним приговорима, односно жалбама кандидата, 

Поткомисија за упис на Одсеку утврђује и објављује на интернет страници Одсека коначну 

ранг листу са редоследом кандидата за упис у прву годину мастер студија.  

 

Право уписа у прву годину мастер струковних студија стиче кандидат који је испунио услове 

конкурса, уколико му његов пласман коначној ранг листи за упис прву годину мастер 

струковних студија омогућава да се упише до укупног броја одобреног за упис кандидата на 

одређеном студијском програму у Одсеку. 

 

Члан 43. 

Кандидат који је стекао право уписа у прву годину мастер струковних студија, приликом уписа 

на студије подноси: 

 два пријавна листа ШВ-20; 

 две фотографије формата 3,5х4,5 cm; 

 извод из матичне књиге рођених –оригинал; 

 уверење о држављанству –оригинал; 

 оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању на студијама првог 

степена и додатка дипломи или уверења о стеченом високом образовању на студијама 

првог степена и уверење о положеним испитима са израженом средњом оценом на 

студијама првог степена; 

 доказ о уплаћеној школарини; 

 доказ о уплати трошкова уписа (ако су одређени конкурсом за упис); 

 доказ о уплати школарине  – за самофинансирајуће студенте. 

 

Кандидат не мора приликом уписа у прву годину мастер струковних студија да приложи извод 

из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије, уколико се определи 

да овласти Академију да податке из тих исправа прибави службеним путем и уколико 

Академија може да податке из тих исправа прибави службеним путем 

 



Ако се кандидат, који је стекао право на упис у прву годину мастер струковних студија, не 

упише у року предвиђеном конкурсом за упис у прву годину мастер струковних студија, 

уместо њега ће се уписати следећи кандидат, према редоследу на коначној ранглисти. 

 

Уколико након завршеног уписа кандидата за упис у прву годину мастер струковних студија са 

коначне ранг листе, на одређеном студијском програму има непопуњених места, у истом 

уписном року може се уписати кандидат који је конкурисао за упис на студијски програм 

мастер струковних студија који се реализује у другом Одсеку Академије. 

 

Руководилац Одсека, на предлог Поткомисије за упис, доноси решење којим одлучује о 

могућности уписа кандидата из става 4.овог члана. 

 

Члан 44. 

Студент одговарајућих студија другог степена друге самосталне високошколске установе, лице 

које има стечено високо образовање на студијама другог степена или лице коме је престао 

статус студента на студијама другог степена у складу са Законом о високом образовању, може 

се уписати на мастер струковне студије, под условима ина начин прописан овим правилником, 

без пријављивања на конкурс за упис на мастер струковне студије. 

 

Право из става 1. овог члана, остварује се на лични захтев.  

 

Уз захтев за упис, студент, односно лице из става 1. овог члана прилаже одговарајућу 

документацију (оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама или уверење о 

дипломирању, уверење о положеним испитима, наставне планове и програме, потврду о 

статусу студента на другој високошколској установи, потврду о испису са друге 

високошколске установе и сл.). 

 

Надлежни орган Академије одлучује о признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова, 

у складу са општима актима Академије. 

 

 

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 45. 

Студент има право да поднесе захтев да му се признају испити које је положио у оквиру истог 

степена и врсте студија на другој високошколској установи, односно у току претходног 

школовања (студирања) или на другом студијском програму који се реализује у Академији, 

под условима прописаним Законом о високом образовању, општим актима Академије или 

споразумом закљученим са другом високошколском установом. 

 

Захтев за признавање положених испита разматра комисија коју именује Веће Одсека. 

 

Број чланова комисије из става 2. овог члана је непаран. 

 

Чланови комисије из става 2. овог члана су наставници бирани за различите уже стручне 

области, који изводе наставу на одговарајућем Одсеку . 

 

Комисија из става 2. овог члана разматра захтев из став 1. овог члана, по потреби консултује 

предметне наставнике и сачињава предлог за признавање положених испита и ЕСПБ бодова на 

студијском програму одговарајућег Одсека, на који се студент из става 1. овог члана уписао и 

доставља га руководиоцу одговарајућег Одсека ради доношења одлуке о признавању 

положених испита и ЕСПБ бодова. 

 

На основу предлога комисије из става 5. овог члана, руководилац одговарајућег Одсека доноси 

решење признавању испита. 

 



На основу решења о признавању испита из става 6. овог члана, студент из става 1. овог члана 

може да се упише у одговарајућу годину студија, уколико је признавањем испита стекао 

потребан број ЕСПБ бодова који је утврђени као услов за упис те године студија. 

 

Признавање и пренос ЕСПБ бодова за студенте који учествују у програмима међународне 

мобилности може се вршити и између студијских програма различите врсте студија, у складу 

са Законом о високом образовању и општим актима Академије. 

 

Упис студената на основу афирмативних мера 

 

Члан 46. 

На основу програма афирмативних мера Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, Академија је у обавези да у оквиру укупног броја студената за упис на терет 

буџета Републике Србије упише одређен број студената који су лица која су припадници 

ромске националне мањине или лица која су особе са инвалидитетом. 

 

Број места за упис студената на основу афирмативних мера из става 1. овог члана одређује 

Влада Републике Србије. 

 

Упис студената на основу програма афирмативних мера врши се у складу са тим програмима и 

стручним упутством за спровођење уписа које издаје Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије 

 

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству 

 

Члан 47. 

Академија је у обавези да у оквиру укупног броја студената за упис на терет буџета Републике 

Србије упише одређен број студената који су држављани Републике Србије који су средњу 

школу завршили у иностранству и то на посебно опредељени број места за упис таквих 

кандидата на терет буџета Републике Србије. 

 

Број места за упис студената из става 1. овог члана одређује Влада Републике Србије.  

 

Кандидати из става 1. овог члана се за упис на посебно опредељена места за упис таквих 

кандидата на терет буџета Републике Србије пријављују у септембарском уписном року. 

 

Уколико се на конкурс не пријави онолико кандидата из става 1. овог члана колико је посебно 

опредељених места за упис таквих кандидата на терет буџета Републике Србије, Академија 

уместо таквих кандидата може уписати кандидате у статусу самофинансирајућих студента. 

 

Упис припадника српске националне мањине 

 

Члан 48. 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља (Мађарска , Румунија, Бугарска, 

Северна Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска) уписују се студије у 

Академији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући и право на 

буџетско финансирање.  

 

Лица из става 1. овог члана уписују се и школују у Републици Србији у складу са Стручним 

упутством за спровођење уписа студената у прву годину студија које даје Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

 

Лица из става 1. овог члана подлежу обавези нострификације средњошколских докумената, 

изузев средњошколских докумената издатих у Републици Српској или уколико је 

међудржавним споразумом другачије утврђено. 
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