
НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА СА СТУДЕНТСКИХ ФОРУМА 
  
 

1.  Да ли је тешко уписати Београдску политехнику? Да ли је тешко упасти на 
буџет? 

 
И јесте и није тешко. Јесте – јер требаш озбиљно да се припремиш за пријемни, а 
није – јер када се припремиш ништа ти не делује тешко! За припрему пријемног 
испита погледај Приручник за полагање пријемног испита који се може набавити у 
скриптарници Школе, а доступан је и на сајту Школе 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-studenata/. За пријемни испит из 
цртања и за Tест склоности и способности (за дизајн) организује се припремна 
настава у Школи.   

 
2. Да ли треба да идем на часове припремне наставе из цртања и теста склоности 

и способности за дизајн који се организују у Вашој школи? 
 

Најбоље је да се консултујеш са нашим професорима који држе припремну наставу. 
Понеси своје радове и покажи их професорима да би чуо њихово мишљење. У 
нашем Приручнику за полагање пријемног испита можеш се детаљније информисати 
о пријемним испитима, као и о томе који се елементи оцењују на пријемном из 
цртања и на тесту склоности и способности.  

 
3. Спремала сам се за пријемни из цртања код једног професора, похађајући 

приватне часове. Да ли ће ми то бити довољно да упаднем на буџет на дизајну? 
У средњој школи сам била врло добра (просек око 3,80).  

 
Пријемни испит за дизајн не чине само Тест општег образовања и Цртање, већ и Тест 
склоности и способности за дизајн, за који такође организујемо припремну наставу у 
Школи. Предлажемо да од наших професора који држе припремну наставу затражиш 
мишљење у вези радова из цртања.  Припремна настава се одржава од 01. марта 
суботом oд 10 до 14 часова у згради Школе у Бранковој 17 (детаљније информације 
код проф. Давора Дукића, е-mail: ddukic@politehnika.edu.rs).  

 
4. Лоше сам урадио пријемни испит из цртања за ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН и освојио 

свега 5 поена (од максималних 40). Са бодовима из средње школе (18) и са теста 
општег образовања (20) имам укупно 43 бода. То је недовољно за буџет, али 
довољно за самофинансирање. Видео сам у Вашем информатору да су предмети 
из цртања и сликања веома заступљени на студијским програмима дизајнa, па се 
бојим да ако упишем дизајн, не будем успешан, јер је моје цртање на пријемном 
оцењено као незадовољавајуће. Има ли шансе да код Вас у школи научим да 
цртам, или је боље да се оријентишем ка технологијама ако можете да ми 
признате неке бодове са пријемног? 

 
Један део пријемног испита је заједнички за одељења дизајна и технологија  - то је 
Тест општег образовања који носи 20 бодова. Овај тест ти се може признати на 
технологијама (нпр. на сродном студијском програму као што је Графичка 



технологија). Бодови из средње Школе се другачије обрачунавају на Одељењу за 
технологије – збир оцена се множи са два (поглавље 5.1.5. Информатора за упис). 
Треба да рачунаш и на то да се на пријемном за дизајн полаже Тест склоности и 
способности за дизајн (који носи до 20 бодова), док испит из цртања носи до 40 
бодова. Детаљније о Тесту склоности и способности за дизајн можеш сазнати на 
сајту Школе, у Приручнику за полагање пријемнog испита, као и на часовима 
припремне наставе у нашој Школи.   

  
5. Има ли какве вајде од мапе радова, ако се деси да ја и још неко имамо исти број 

бодова на дизајну?  
 

Мапу радова можеш показати професорима који држе припремну наставу за цртање 
и Тест склоности и способности, на неком од часова који се одржавају суботом пре 
подне у Школи. Успех из средње школе се бодује заокруживањем на две децимале, а 
још три елемента са пријемног учествују у укупном броју бодова на основу кога се 
врши рангирање кандидата, па је мала вероватноћа да двоје имају идентичан број 
бодова. Још је мања вероватноћа да се баш између њих двоје налази “црта” за упис 
на основу одобрене квоте. Ако се то ипак деси, у предности је кандидат који је више 
поена освојио на стручном делу пријемног испита (цртање и Тест склоности и 
способности).   

 
6. Да ли неко зна када излази информатор и приручник за упис и да ли су исти 

задаци као и прошле године? 
 

Информатор за упис у школску 2014/2015. годину моћи ће да се набави почетком 
марта, уочи Сајма образовања у Београду, на коме наша Школа традиционално 
учествује. Информатор за упис и Приручник за полагање пријемног испита ће бити 
доступни и на сајту школе http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-
studenata/, a моћи ће да се набаве и у скриптарници Школе у ул. Катарине Амброзић 
бр 3 на Звездари (бивша Крфска 7), радним данима од 9 до 14 h. Питања за пријемни 
испит ће бити из Приручника за полагање пријемног испита за школску 2014/15. 
годину.  

 
7. Да ли ће на пријемном испиту бити идентична питања као што су у Вашем 

приручнику за полагање пријемног испита? Који испит ми је најлакше да 
полажем на Одељењу за технологије? 

 
Питања на пријемном испиту ће бити идентична онима из Приручника за полагање 
пријемног испита (нпр. 20 питања од 160 из Приручника).  Примере 
прошлогодишњих тестова са пријемних испита у нашој школи можеш видети на 
сајту Infostud-а (http://prijemni.infostud.com). Када прегледаш тестове, видећеш за 
који предмет ти највише одговара да се спремиш за пријемни, не занемарујући при 
томе сопствена интересовања и амбиције. Ако имаш проблема са хемијом, 
математиком и физиком, можеш похађати бесплатан уводни курс који 
организује Школа у септембру месецу. 

 



8. Да ли морам лично да преузмем индекс? У време уписа сам планирао да будем са 
друштвом на сплаварењу, па бих Вас замолио да неко подигне индекс уместо 
мене. 

 
На упису у Школу, кандидат ЛИЧНО преузима индекс, уз достављање личне карте 
на увид. Ако си спречен да дођеш на упис, преузећеш индекс у студентској служби 
до почетка школске године. Meђутим, неко мора у твоје име да поднесе документа за 
упис и то у терминима који су одређени Конкурсом за упис. 

 
9. Да ли имам шансе да на прозивци упаднем на буџет? Видела сам да је прозивка 

тек око 10. јула, а ја бих хтела да путујем тада на море, па не бих остајала у 
Београду ако немам шансе да упаднем на буџет.    

 
Померања на ранг листи су могућа уколико се неко од кандидата који су боље 
рангирани од тебе не упише или се упише на други студијски програм. Ранг  листе се 
формирају за сваки студијски програм посебно. Када се кандидат са ранг листе 
упише на један студијски програм, његово име се аутоматски брише са ранг-листа 
осталих програма које је пријавио, чиме се “црта” за упис помера ка слабије 
рангираним кандидатима. Зато обавезно дођи на прозивку и јави се ако будеш 
прозванa!   

 
10. Да ли могу да пређем на други студијски програм након завршене прве године 

студирања – желела бих на Графички дизајн, а сада сам на Модном дизајну који 
сам уписала због буџета? 

 
Уколико вредно учиш и будеш међу најуспешнијим студентима, можеш прећи на 
сродан студијски програм, уколико на њему буде слободних места. Међутим, прва 
година студирања није иста на свим студијским програмима Одељења за дизајн, па 
ће ти се за прелазак на други програм признати само они положени испити који 
постоје у курикулуму студијског програма на који прелазиш.   

 
11. Да ли могу са самофинансирања ако вредно радим и учим да пређем на буџет 

наредне школске године? 
 

Да, уколико будеш међу најуспешнијим студентима на том студијском програму. 
 
 
12. Полагала сам пријемни испит из биологије јер сам конкурисала на Заштити 

животне средине. Иако сам укупно имала 75,23 бода, нисам упала на буџет, јер је 
била јака конкуренција на том студијском програму. Може ли ми се овај 
резултат са пријемног признати за Безбедност и здравље на раду, јер ме и то 
занима, а слично је заштити?  

 
Резултати са пријемног испита из биологије не могу се признати за студијски 
програм Безбедност и здравље на раду. Пријемни испит из стручног предмета ти се 
може признати и на другом студијском програму само уколико је у складу са 
условима Конкурса за упис. За Заштиту животне средине полаже се ХЕМИЈА или 
БИОЛОГИЈА, а за Безбедност и здравље на раду полаже се ХЕМИЈА или 



МАТЕМАТИКА, па је заједнички пријемни испит за ова два студијска програма 
ХЕМИЈА. Зато саветујемо кандидате да на пријави за Конкурс (ако су неодлучни око 
избора студијског програма) изаберу два студијска програма за који се полаже исти 
пријемни.      

 
13. Какве се олакшице нуде за плаћање школарине? 
 

Школарина се може платити у два дела (први део на упису, а други на почетку 
другог семестра), као и у десет једнаких месечних рата (уколико се уплата врши 
лично). Такође, школарина се може платити и подизањем кредита под пословних 
банака, а уплату школарине може извршити и правно лице. Детаљи у вези плаћања 
школарине биће доступни на сајту и огласним таблама Школе у време уписа. 

 
14. Имам ли шансе да се упишем на буџет на Графички дизајн, ако уз моје име на 

ранг-листи пише ПЛАЋА ШКОЛАРИНУ, а трећи сам испод црте за буџет? Да 
ли да одмах уплатим школарину? 

 
Погледај одговор на питање бр. 9!  
О техничким детаљима око уписа, кандидати ће бити обавештавани преко сајта 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-studenata/ и огласних табли 
Школе у току самог уписа, а додатне информације кандидати  могу да траже и од 
чланова Комисије за упис, путем е-mail адреса zstjelja@politehnika.edu.rs и 
dzarkovic@politehnika.edu.rs.     

 
15. Шта значи да сам на ранг листи НА ЛИСТИ ЧЕКАЊА? Могу ли да се упишем? 
 

Погледај одговор на питање бр. 9!  
О техничким детаљима око уписа, кандидати ће бити обавештавани преко сајта 
http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-studenata/ и огласних табли 
Школе у току самог уписа, а додатне информације кандидати  могу да траже и од 
чланова Комисије за упис, путем е-mail адреса zstjelja@politehnika.edu.rs и 
dzarkovic@politehnika.edu.rs. 

 
16. Како изгледа та прозивка на упису? Шта требам да радим, понесем... може ли 

неко у моје име да се јави, јер ја не бих само ради тога долазила у Београд? 
 

Прозивка се врши уколико се у предвиђеном року не упишу сви кандидати који су 
имали право уписа по ранг листи. На прозивци се кандидати прозивају по редоследу 
на ранг листи (почев од најбоље рангираног кандидата) и то тако што се прозива 
онолико кандидата колико их је одустало од уписа (или уписало други студијски 
програм), а имали су право да се упишу. Зато је важно да на прозивку стигнеш у 
заказано време! Кандидати који се јаве на прозивци обично започињу упис одмах 
након прозивке, па им препоручујемо да на прозивку понесу сва документа потребна 
за упис. На прозивци је обавезно лично присуство кандидата! 

 
17. Како да сазнам више о Вашој школи и студијском програму који ме занима. 

Двоумим се између Заштите животне средине и Безбедности и здравља на раду? 
 



Основне информације о студијским програмима, предметима и исходима учења 
налазе се у Информатору за упис, који можеш набавити у скриптарници Школе или 
преузети са сајта Школе http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-
studenata/. За сваки студијски програм можеш на сајту Школе наћи детаљан 
информатор о исходима учења, курикулуму, предметима, наставницима и сл. 
Корисне информације о образовном процесу у Школи можеш добити и на Сајму 
образовања Еdufair 2014 који се одржава 8. и 9. марта у хотелу Crowne Plazа 
(бивши хотел Интер-континентал на Новом Београду). Наша школа на том сајму 
традиционално учествује, па се око детаља везаних за студијске програме можеш 
посаветовати и са некиме од наших професора који ће бити на сајму. У вези 
студентског живота можеш попричати са нашим студентима који ће такође бити на 
сајму. За све додатне информације око студијског програма који те занима, можеш 
заказати разговор са професором који руководи студијским програмом (у згради 
Школе у ул. Катарине Амброзић бр. 3). О томе се можеш информисати преко  
помоћника секретара Школе, г-ђе Нађе Ђорђевић – e-mail: ndjordjevic 
@politehnika.edu.rs или путем телефона 011/6410-990 сваког радног дана од 11 до 14 
часова.   
 

18. Шта постајем када завршим школу и на којим пословима могу да радим? 
 

У нашем Информатору за упис (поглавља 3 и 4) можеш прочитати одговор на то 
питање (део о ИСХОДИМА УЧЕЊА за сваки студијски програм), а детаљније 
информације о студијском програму који желиш да упишеш можеш добити и из 
Информатора за студијски програм који те занима, а који се налази на сајту наше 
Школе, линк ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ/назив студијског програма (изабереш) / 
Информатор о СП. У првом делу тих информатора налазе се општи подаци о 
студијском програму, као и опште и специфичне компетенције које студент стиче по 
завршетку школовања. 

 

19. Завршавам Средњу економску школу, а хтела бих да упишем нешто од 
технологија (графику, безбедност или заштиту), па ме занима како да 
припремим пријемни и како да се што лакше укључим у праћење наставе на 
овим студијским програмима где видим да има доста природних наука (физика, 
хемија...)?  

 
За пријемни испит (из матеметике, хемије, биологије, теста општег образовања...) 
можеш да се спремаш према питањима датим у Приручнику за полагање пријемног 
испита за упис у школску 2014/15. годину, који се може набавити у скриптарници 
Школе или преузети са сајта Школе (http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-
novih-studenata/). Оно што би такође било за тебе занимљиво је да се пријавиш за 
похађање бесплатног уводног курса који Школа организује у септембру месецу 
(хемија, математика и физика). Курс је намењен свима који су изабрали да студирају 
неку од технологија, а у досадашњем образовању нису имали заступљене предмете 
хемија, математика и физика, или сматрају да из ових предмета немају потребан 
ниво знања за успешно праћење наставе.       

 
 
 


