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1. О ШКОЛИ

Висока школа струковних студија Београдска политехника је државна високошколска установа која 
више од пола века образује струковне инжењере и дизајнере. Добили смо назив након успешне 
акредитације студијских програма и саме установе и представљамо правног наследника Више 
политехничке школе. Школа је 2007. и 2008. године са успехом завршила процес акредитације, 
чиме је добила статус високошколске установе. Тада је у складу са Законом о високом образовању 
акредитовано девет студијских програма основних струковних студија и три студијска програма 
специјалистичких струковних студија, а средином 2012. године смо у процесу поновне, редовне 
акредитације, добили и сагласност за уписивање студената на два нова студијска програма. 

Основани смо 01.07.1959. године одлукама Народне скупштине НР Србије и Савета за просвету НР 
Србије, а на основу  Одлуке о оснивању Више техничке обућарске школе у Београду, са циљем да 
школујемо кадрове више стручне спреме за потребе кожарско прерађивачке индустрије. Школа је на 
почетку имала два одељења: обућарски и кожно галантеријски. Касније ће Школа имати континуалан 
развој и шириће своју образовну делатност у складу са јасно дефинисаним индустријским, 
привредним и друштвеним потребама. Временом се број смерова у оквиру одељења повећавао, 
тако да је настава данас организована на два одељења са студијским програмима на основним и 
специјалистичким студијама.
 
Угледу Школе знатно доприноси чињеница да је на њој до сада дипломирало преко 5.300 студената. 
Закључно са јануаром 2014. године на Београдској политехници је дипломирало 5218 студената на 
основним студијама и 141 студент на специјалистичким студијама. Велики број наших дипломираних 
студената је својим ангажовањем и резултатима дао значајан допринос развоју и успеху предузећа 
и установа у којима су радили или данас раде. Тренутно у Школи студира око 2.000 студената, што 
нас сврстава у највеће образовне установе струковних студија у Србији. Од свих студената који су 
дипломирали у периоду од 1991. до 2001. године 84,7 %  је запослено.

Акредитацијом смо ушли у свет високог образовања, и сада имамо статус Високе школе струковних 
студија, што даје квалитативно виши ниво студија, а самим тим и виши ниво услуга у погледу 
образовања студената и развоја установе, а све у циљу задовољења наших клијената и окружења – 
студената и друштва у целини.

За акредитацију смо почели да се спремамо још пре реформе високог образовања и још 2002. 
године усагласили смо рад са захтевима Болоњске декларације, што је обухватило:

•	  трогодишњи режим студија;
•	  једносеместралне предмете;
•	  изборне предмете;
•	  вредност сваког предмета исказана ЕСПБ бодовима;
•	  праћење и вредновање рада студената у току извођења наставе током семестра;
•	  студентско вредновање установе;
•	  успостављање партнерских односа са студентима и
•	  успостављање система менаџмента квалитетом. 
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Захваљујући пре свега: 
•	 актуелности студијских програма, 
•	 кадровским, просторним и наставним ресурсима Школе,
•	 броју студената (до сада дипломирало преко 5.350 студената),
•	 педесетогодишњој традицији установе и
•	 уређености пословања,

обезбедили смо акредитацију за установу и студијске програме на основним студијама, тако да у 
континуитету настављамо дугогодишњи рад. Школа је добила и акредитацију за студијске програме 
специјалистичких струковних студија и настава на њима одржава се почев од школске 2008/09. 
године.

Крајем 2009. године сертификовали смо успостављени систем менаџмента квалитетом. 
Сертификацију система, према стандарду SRPS ISO 9001:2008 извршио је JUQS – Београд, чиме 
смо добили и сертификат од стране IQNet (The International Certification Network), међународног 
удружења сертификационих тела. 

Београдска политехника је 2012. године успешно завршила другу акредитацију установе и постојећих 
студијских програма. У исто време, Комисија за акредитацију и проверу квалитета је акредитовала и 
два наша нова студијска програма:

	Рециклажне технологије (на основним струковним студијама) и 
	Заштита на раду (на специјалистичким струковним студијама),

што је резултат нашег рада на осавремењавању постојећих студијских програма. Тиме настојимо 
да Београдска политехника пружи допринос образовању кадрова потребних привреди Републике 
Србије и развоју друштва у целини, што је препознато и позитивно оцењено и у Националном савету 
за високо образовање. 



информатор за упис

6                                                                              београдска политехника

2. ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС У ШКОЛИ

Студијски програми на Београдској политехници су скуп целина обједињених мисијом и визијом 
установе са циљем образовања различитих профила високообразованог кадра за потребе 
одређених индустријских грана, као и образовања специјалиста за уско стручне области. 

Студијски програми основних и специјалистичких струковних студија садрже академско-општеобразо-
вне, стручне односно научно-стручне и стручно-апликативне предмете, док за поље уметности 
студијски програми садрже уметничке, теоријско-уметничке, стручно-апликативне и друштвено-
хуманистичке групе предмета. Основне струковне студије  трају 3 године (6 семестара), а 
специјалистичке једну годину (2 семестра). И на основним и на специјалистичким студијама обавезна 
је израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање (стручни назив). На свим 
студијским програмима основних струковних студија обавезна је стручна пракса после четвртог 
семестра студија и израда завршног рада. Поред предавања и вежби, реализују се и други облици 
наставе током којих се студенти у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним 
базама, у оквиру студијских посета, практичних и лабораторијских вежби, упознају са савременом 
технологијом и организацијом и стичу потребна знања и вештине за укључивање у радни процес 
и разумевање професије. У оквиру студијског програма, поред обавезних постоје и изборни 
предмети, кроз које студенти могу добити знања прилагођена њиховим будућим професионалним 
усмерењима. 

Кроз наставни процес ставља се акценат на самосталан и практичан рад студента, као и на његову 
појачану личну одговорност и активно учествовање у наставном процесу. На предавањима се, уз 
коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво и том приликом се 
студентима указује и на конкретна практична решења и примену савремених технологија и трендова 
у дизајну.
Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ, док завршни рад на основним студијама носи 12 ЕСПБ, а 
завршни специјалистички рад носи 15 ЕСПБ.  Студије се сматрају завршеним када студент испуни 
све обавезе прописане студијским програмом и при томе оствари 180 ЕСПБ.

Успешност студената у савладавању одређеног предмета и провера стечених знања и вештина у току 
студирања, континуирано се прати током процеса наставе и изражава се поенима. Студент стиче 
поене на предмету кроз предиспитне обавезе (презентовање стеченог знања кроз интерактивну 
наставу, рад у групама у току свих облика наставе, одбрану семинарских радова и сл.) и полагањем 
испита. Минимални број поена које студент може да оствари испуњавањем предиспитних обавеза 
током наставе је 30, а максимални 70. Максимални број поена које студент може да оствари на 
предмету је 100. Сваки предмет из студијског програма има јасан и транспарентан начин стицања 
поена приказан у спецификацији предмета. Начин стицања поена током извођења наставе укључује 
број поена које студент стиче по основу сваке појединачне врсте активности током наставе или 
извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита. Провера стечених знања и вештина 
током студирања врши се и кроз одбрану стручне праксе, одбрану специјалистичке праксе (на 
специјалистичким студијама) и израду завршног рада, чиме студент стиче вештину да пренесе 
знање другима и способност да учествује у тимском раду. 
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Руководство Високе школе струковних студија – Београдска политехника је још у септембру 2003. 
године, у оквиру поступка припреме за акредитацију, донело одлуку о успостављању система 
менаџмента квалитетом према захтевима међународних стандарда, са циљем побољшања 
образовног процеса и свеукупног пословања  Школе, прилагођавања захтевима окружења и 
усклађивања са захтевима Болоњске декларације. У том смислу, сертификовали смо систем 
менаџмента квалитетом према основним поставкама система ЈUS ISO 9000, чиме је обезбеђено да 
сви студијски програми имају исти ниво квалитета и да су међусобно усаглашени у погледу садржаја, 
реализације, праћења и преиспитивања. Сертификат од стране JUQS – Друштва за сертификацију и 
надзор система квалитета д.о.о. из Београда, додељен је Школи на свечаној академији поводом 
прославе 50. годишњице Београдске политехнике, 11. новембра 2009. године. Школа je усвојила 
политику да успостављени систем менаџмента квалитетом доследно примењује, одржава и 
непрекидно га унапређује. 

Преглед студијских програма Београдске политехнике на основним и  
специјалистичким струковним студијама:

Назив студијског 
програма

Стручни назив
У Дипломи У додатку Дипломе
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 заштите на раду 

 Струковни инжењер   
 заштите на раду – безбедност  
 и здравље на раду

3.  Заштита животне    
 средине

 Струковни  
 инжењер заштите  
 животне средине

 Струковни инжењер  
 заштите животне средине –  
 заштита животне средине

4.  Менаџмент   
 квалитетом 

 Струковни  
 инжењер  
 менаџмента 

 Струковни инжењер  
 менаџмента - менаџмент   
 квалитетом

5.  Рециклажне  
 технологије

 Струковни   
 инжењер  
 технологије 

 Струковни инжењер   
 технологије – рециклажне  
 технологије

6.

О
де

љ
ењ

е 
за

 
ди

за
јн

 Графички дизајн  

 Струковни  
 дизајнер

 Струковни дизајнер –  
 графички дизајн  

7.
 Дизајн  
 индустријских  
 производа

 Струковни дизајнер – дизајн  
 индустријских производа

8.
 Модни дизајн   
 производа  
 од коже  

 Струковни дизајнер – модни   
 дизајн производа од коже  
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9.
Сп

ец
иј

ал
ис

ти
чк

е 
 с

тр
ук

ов
не

 с
ту

ди
је

О
де

љ
ењ

е 
за

 те
хн

ол
ог

иј
е  Графичка  

 производња

 Специјалиста  
 струковни  
 инжењер  
 технологије 

 Специјалиста струковни  
 инжењер технологије –  
 графичка производња

10.
 Оцењивање  
 усаглашености  
 производа

 Специјалиста   
 струковни  
 инжењер  
 менаџмента 

 Специјалиста струковни  
 инжењер менаџмента –  
 оцењивање усаглашености  
 производа

11.  Заштита на раду 

 Специјалиста  
 струковни  
 инжењер  
 заштите на раду

 Специјалиста струковни  
 инжењер заштите на раду

2.1. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијских програма основних струковних студија су урађени узимајући у 
обзир предзнања студената из средњошколског образовања, а квалитет студената се проверава 
на пријемном испиту пре уписа на студијски програм. Квалификације и дипломе које означавају 
завршетак основних струковних студија на Београдској политехници, стичу студенти који су успешно 
савладали градиво кроз обавезне и изборне наставне предмете, одбранили стручну праксу и 
урадили и положили завршни рад. Студијски програми основних струковних студија дају потребна 
знања и вештине за укључивање у радни процес, и стиче се основа за надоградњу знања на другом 
степену студија у оквиру специјалистичких струковних студија.

2.2. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Наставни планови студијских програма специјалистичких струковних студија су урађени узимајући 
у обзир предзнања студената из високошколског образовања, а квалитет будућих студената 
специјалистичких студија се проверава кроз успех током школовања, кроз радну биографију и 
на основу резултата општег теста познавања струке. Квалификације и дипломе које означавају 
завршетак специјалистичких струковних студија на Београдској политехници, стичу студенти који су 
успешо савладали градиво кроз обавезне и изборне наставне предмете, специјалистичку праксу и 
који су урадили и положили струковни инжењерски и завршни рад.
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3. СТРУКТУРА КУРИКУЛУМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 

3.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ (ТО)

3.1.1.   Студијски програм: Графичка технологија (СГТ)

               Структура курикулума студијског програма
Назив предмета Шифра Услов сем П В ДОН OЧ ЕСПБ ВРСТА

1. Математика МАТ50ТО0

1

3 3 0 9 СТ
2. Инжењерске комуникације 1 ИКМ50ТО1 2 3 0 7 СТ
3. Основи графичке производње ОГП50ОО0 2 1 0 5 СА
4. Хемија ХЕМ50ТО0 3 2 2 10 СТ
5. Материјали ГМТ50ОО0

2

2 1 1 7 СА
6. Инжењерске комуникације 2 ИКМ50ТГ2 2 3 0 7 СТ
7. Општа социологија СОЦ50ТО0 3 0 0 5 АО
8. Физика ФИЗ50ТО0 3 2 2 10 СТ

укупно 20 15 5 60  
9. Припрема за штампу ПЗШ50ОО0

3

4 1 2 8 СА
10. Производни менаџмент ПМН50ТО0 2 2 0 5 СТ
11. Примена рачунара-графика 1 ПРА50ОО1 2 2 0 7 СА

ИЗБОРНИ БЛОК 1 4–5 2–3 0–1 10  
12. Енглески језик 2 ЕНГ50ОО2

4

2 1 0 5 АО
13. Машине МАШ50ТГ0 4 1 2 8 СА
14. Слог СЛГ50ОО0 3 2 0 6 СА
15. Техологија штампе ТШТ50ТГ0 4 1 2 8 СА
16. Стручна пракса СТП50ТГ0 0 0 0 8 3 СА

укупно 25–
26 12–13 6–7 8 60  

17. Технолгогија дораде ТДР50ТГ0 5 4 0 3 9 СА
ИЗБОРНИ БЛОК 2 8–9 3–7 0–3 24  

18. Инжењерска истраживања ИНИ50ТО0

6

3 6 2 7 СА
19. Пројект менаџмент ПРМ50ОО0 3 2 0 4 СТ
20. Психологија рада ПСР50ТО0 4 0 0 4 АО
21. Завршни рад ЗВР50ТГ0    12 СА

укупно 22–
23 11–15 5–8 60  

ИЗБОРНИ БЛОК 1 - бирају се два предмета
Назив предмета Шифра Услов сем П В ДОН ЕСПБ ВРСТА

22. Безбедност технолошких процеса БТП50ТО0
3

3 1 1 5 СТ
23. Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1 2 1 0 5 АО
24. Заштита животне средине ЗАШ50ОО0 2 2 0 5 СТ

ИЗБОРНИ БЛОК 2 - бирају се четири предмета
Назив предмета Шифра Услов сем П В ДОН ЕСПБ ВРСТА

25. Амбалажа АМБ50ТГ0

5

2 0 2 6 СА
26. Графички дизајн ГДЗ50ТГ0 2 2 0 6 СА
27. Менаџмент квалитетом МКВ50ОО0 2 2 0 6 СТ
28. Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 6 СТ
29. Одржавање средстава за рад ОСР50ТО0 2 1 0 6 СТ
30. Теорија управљања бојама ТУБ50ТГ0 3 0 1 6 СА
Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би  

  се уписао дати предмет.
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем одсека и предметним  

  наставником изборног предмета.
ОЗНАКЕ: сем - семестар, П - предавања, В - вежбе, ДОН - други облици наставе, ОЧ – остали часови, ЕСПБ - број ЕСПБ бодова,  

  ВРСТА предмета: СА - стручно-апликативни, СТ - стручни, АО - академско-општеобразовни
ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА МОГУЋА ЈЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕВИМА: 9, 13, 14, 15, 17, 25 и 30
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног Студијским програмом Графичка технологија, 
студент ће по завршетку студија бити оспособљен да: 

•	  разуме садржаје и води вербалну комуникацију на енглеском језику; 
•	 претражује стручну литературу; 
•	 води комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним 

окружењем; 
•	 примењује специфичне софтверске пакете којима се креирају различити графички 

производи; 
•	 примењује типографска правила при обликовању графичких производа; 
•	 изведе графичку монтажу у складу са штампарским процесом; 
•	 направи штампарску форму за различите штампарске технике; 
•	 користи методе и технике организовања и контролисања у процесима штампе и графичке 

дораде; 
•	 координира и усмерава активности запослених у процесу графичке дораде; 
•	 организује процес штампе за различите штампарске технике; 
•	 спроводи различите процесе у области графичке дораде; 
•	 одређује технологију израде различитих графичких производа; 
•	 утврди врсте и количине потребних репроматеријала; 
•	 прорачунава трошкове израде различитих графичких производа; 
•	 примењује стандарде у области квалитета графичких производа и репроматеријала и
•	 примењује мере безбедности на раду и заштите животне средине.

Стручни назив: Струковни инжењер технологије – графичка технологија

Пријемни испит:

- Тест општег образовања и
- математика или хемија.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија).
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3.1.2.   Студијски програм: Безбедност и здравље на раду (БИЗ)

        Структура курикулума студијског програма

Назив предмета Шифра Услов Сем П В   ДОН ОЧ   ЕСПБ ВРСТА

1. Математика са статистиком МТС50ТО0

1

3 4 0 9 АО
2. Хемија ХЕМ51ТО0 3 2 2 10 СТ
3. Инжењерске комуникације 1 ИКМ50ТО1 2 3 0 7 СT
4. Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 6 СТ
5. Физика ФИЗ50ТО0

2

3 2 2 10 АО
6. Безбедност и здравље на раду БЗР50ТО0 3 2 0 7 СА
7. Технолошке операције ТОП50ТО0 2 2 0 6 СТ
8. Општа социологија СОЦ50ТО0 3 0 0 5 АО

укупно 21 17 4 60
9. Безбедност објеката и инсталација БОИ50ТБ0

3
3 2 1 7 СА

10. Медицина и хигијена рада МХР50ТО0 2 2 1 7 СА
ИЗБОРНИ БЛОК 1 4 3–4 0 12 СТ

11. Енглески језик 2 ЕНГ50ОО0

4

2 1 0 5 АО
12. Заштита од буке и вибрација ЗБВ50ТО0 2 2 0 6 СА
13. Примена рачунара ПРА50ТО0 2 4 0 7 СА

14. Стандардизација и оцењивање 
усаглашености СОУ50ТО0 3 2 0 7 СТ

15. Термотехника и енергетика ТТЕ50ТБ0 2 2 0 6 СТ
16. Стручна пракса СТП50ТБ0 0 0 0 8 3 СТ

укупно 20   18–
19 2 8 60

17. Безбедност технолошких процеса БТП50ТО0 6

5

3 1 1 7 СА
18. Менаџмент ризиком МЏР50ТО 6 3 2 0 7 СА

19. Опрема за рад и средства за заштиту ОСЗ50ТБ0 6 3 2 1 7 СА

ИЗБОРНИ БЛОК 2 4 2 0-1 12 СТ
20. Инжењерска истраживања ИНИ50ТО0

6

3 6 2 7 СА
21. Пројект менаџмент ПРМ50ТО0 3 2 0 4 СА
22. Психологија рада ПСР50ТО0 4 0 0 4 СА
23. Завршни рад ЗВР50ТБ0 12 СА

укупно 23 15 4-5 60
ИЗБОРНИ БЛОК 1 - бирају се два предмета

Назив предмета Шифра   сем П В ДОН ЕСПБ ВРСТА
24. Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1

3
2 1 0 6 АО

25. Заштита животне средине ЗАШ50ОО0 2 2 0 6 СТ
26. Менаџмент квалитетом МКВ50ОО0 2 2 0 6 СТ

ИЗБОРНИ БЛОК 2 - бирају се два предмета
Назив предмета Шифра сем П В ДОН ЕСПБ ВРСТА

27. Еколошки менаџмент ЕКМ50ТО0

5

2 1 0 6 СТ

28. Мониторинг загађености животне 
средине МЗЖ50ТО0 2 1 1 6 СТ

29. Одржавање средстава за рад ОСР50ТО0 2 1 0 6 СТ
Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би 
се уписао дати предмет.
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем одсека и предметним 
наставником изборног предмета.
ОЗНАКЕ: сем - семестар, П - предавања, В - вежбе, ДОН - други облици наставе, ОЧ – остали часови; ЕСПБ - број ЕСПБ бодова, 
ВРСТА предмета: СА - стручно-апликативни, СТ - стручни,  
АО - академско-општеобразовни
ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА МОГУЋА ЈЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕВИМА: 6, 9, 10, 12, 17, 18 и 19.
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног Студијским програмом Безбедност и здравље на 
раду, студент ће моћи да:

•	 комуницира у професионалном и друштвеном окружењу;
•	 усмено презентује резултате свог рада;
•	 изради писмени стручни извештај;
•	 претражује стручну литературу;
•	 примени прописе, стандарде и остале нормативно-техничке документе;
•	 вреднује свој рад и рад других;
•	 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког европског језичког оквира и разуме 

садржаје у вези са струком;
•	 предвиђа потребно време и ресурсе за спровођење мера БЗР;
•	 примени мере зашитите на раду у опремању и уређивању радног места;
•	 организује превентивна периодична испитивања услова радне околине и преглед опреме за 

рад;
•	 припреми израду акта о процени ризика и предложи мере за смањивање или елиминисање 

ризика;
•	 предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним 

ризиком;
•	 изради оперативни план, координира и контролише активности избора, замене, коришћења 

и одржавања средстава за рад и опреме за личну заштиту; 
•	 оперативно планира, координира и контролише чување, руковање и уништавање опасних 

материја; 
•	 свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених на 

раду у складу са важећим законским и техничким прописима и стандардима;
•	 извештава о повредама на раду, професионалним обољењима и болестима у вези са радом;
•	 припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
•	 припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
•	 сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области 

безбедности и здравља на раду и
•	 учествује у инспекцијском надзору и извештава надлежну инспекцију рада о стању БЗР.

Стручни назив:  Струковни инжењер заштите на раду – безбедност и здравље на раду 

Пријемни испит:

- Тест општег образовања и
- математика или хемија.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија).
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3.1.3.  Студијски програм:  Заштита животне средине (СЗЖ)

            Структура курикулума студијског програма

 Назив предмета Шифра Услов сем П В ДОН ОЧ ЕСПБ ВРСТА
1. Инжењерске комуникације 1 ИКМ50ТО1

1

2 3 0 7 СТ
2. Математика МАТ50ТО0 3 3 0 7 АО
3. Физика ФИЗ50ТО0 3 2 2 7 АО
4. Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 6 АО
5. Хемија ХЕМ51ТЗ0

2

3 2 2 10 СТ
6. Општа социологија СОЦ50ТО0 3 0 0 5 АО
7. Основи екологије ОЕК50ТЗ0 3 1 0 10 СТ
8. Технолошке операције ТОП50ТО0 2 2 0 8 СТ

укупно 21 15 4 60
ИЗБОРНИ БЛОК 1

3

6 4-5 0-1 18  
9. Загађење и заштита ваздуха ЗВА50ТЗ0 7 2 2 1 6 СА

10. Загађење и заштита земљишта ЗЗЕ50ТЗ0 7 2 2 1 6 СА
11. Еколошки менаџмент ЕКМ50ТО0 2 1 0 5 СТ
12. Енглески језик 2 ЕНГ50ОО2

4

2 1 0 5 СА
13. Загађење и заштита вода ЗВО50ТЗ0 8 4 2 1 7 СА
14. Примена рачунара ПРА50ТО0 2 4 0 5 СА
15. Заштита од буке и вибрација ЗБВ50ТО0 2 2 0 5 СA
16. Стручна пракса СТП50ТЗ0    8 3 СТ

укупно 22 18-19 3-4 8 60
17. Екотоксикологија EKM50TO0 7

5

2 2 0 7 СТ
18. Право животне средине ПЖС50ТО0 2 1 0 6 СТ

19. Мониторинг загађености животне 
средине МЖС50ТО0 11 2 1 1 6 СА

20. Чврст и опасан отпад ЧОО50ТЗ0 3 1 1 7 СА
ИЗБОРНИ БЛОК 2

6

3 2 0 6  
21. Рециклажни процеси РЦП50ТЗ0 2 1 1 6 СА
22. Инжењерска истраживања ИНИ50ТО0 3 6 2 6 СА
23. Психологија рада ПСР50ТО0 4 0 0 4 СА
24. Завршни рад ЗВР50ТЗ0    12 СТ

укупно 21 14 5 60
ИЗБОРНИ БЛОК 1 - бирају се три предмета

Назив предмета Шифра сем П В ДОН ЕСПБ ВРСТА
25. Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1

3

2 1 0 6 АО
26. Менаџмент квалитетом МКВ50ОО0 2 2 0 6 СТ
27. Медицина и хигијена рада МХР50ТО0 2 2 1 6 СА
28. Основи графичке производње ОГП50ОО0 2 1 0 6 СА

ИЗБОРНИ БЛОК 2 - бира се један предмет
 Назив предмета Шифра сем П В ДОН ЕСПБ ВРСТА
29. Теорија менаџмента ТМН50ТО0

6 3 2 0 6 СТ
30. Пројект менаџмент ПРМ50ТО0 3 2 0 6 СА
31. Безбедност и здравље на раду БЗР50ТО0 3 2 0 6 СА
Услов за упис предмета: Наведени број у колони ‘’Услов’’ означава које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. Избор предмета се врши уз консултације са руководиоцем одсека и предметним наставницима изборних 
предмета. 
ОЗНАКЕ: сем - семестар, П - предавања, В - вежбе, ДОН - други облици наставе, ОЧ – остали часови, ЕСПБ - број ЕСПБ бодова, 
ВРСТА предмета: СА - стручно-апликативни, СТ - стручни, АО - академско-општеобразовни
ИЗРАДА ЗАВРШНОГ РАДА МОГУЋА ЈЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕВИМА: 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 и 21.
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног Студијским програмом Заштита животне средине, 
студент ће моћи да:

•	 разуме значај уважавања професионалне етике;
•	 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког европског језичког оквира и разуме 

садржаје у вези са струком;
•	 примени знања и вештине рада у интердисциплинарним тимовима;
•	 примени међународне прописе и стандарде у професионалном и друштвеном ангажовању; 
•	 демонстрира нове идеје професионалном и друштвеном окружењу;
•	 примени знања из области информационих технологија;
•	 зна последице загађивања животне средине;
•	 разуме процесе који доводе до нарушавање квалитета животне средине;
•	 разуме потребу стратегије одрживог развоја и анализира еколошки ризик;
•	 изради студију о процени еколошког ризика;
•	 изврши анализу са циљем утврђивања загађености ваздуха, земљишта и воде; 
•	 управља заштитом животне средине у предузећима и друштвеним заједницама;
•	 примени методе праћења загађености животне средине и њене заштите;
•	 демонстрира и реализује процедуре и поступке третмана и рециклаже у области   

 управљања чврстим и опасним отпадом и 
•	 примени мере и поступке  пречишћавања ваздуха, воде и земљишта.

Стручни назив:  Струковни инжењер заштите животне средине – заштита животне средине

Пријемни испит:

- Тест општег образовања и
- биологија или хемија.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија).
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3.1.4.   Студијски програм: Менаџмент квалитетом (СМК)

              Структура курикулума студијског програма
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Назив предмета Шифра Услов Сем П В ДОН ОЧ ЕСПБ ВРСТА
1. Математика са статистиком МТС50ТО0

1

3 4 0 9 СТ
2. Метрологија МТР50МК0 2 3 0 9 СТ
3. Инжењерске комуникације 1 ИКМ50ТО1 2 3 0 7 АО
4. Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 6 СТ

5. Стандардизација и оцењивање 
усаглашености СОУ50ТО0

2

3 2 0 9 СА

6. Теорија менаџмента ТМН50ТО0 3 2 0 7 СТ
7. Примена рачунара ПРА50ТО0 2 4 0 7 СА
8. Општа социологија СОЦ50ТО0 3 0 0 6 АО

укупно 20 20 0 60
ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА

9. Систем менаџмента квалитетом СМК50МК0

3

4 2 1 8 СА
10. Логистика ЛОГ50МК0 2 1 1 7 СТ

11. Информационе технологије у 
менаџменту квалитетом ИТК50МК0 2 4 0 6 СТ

ИЗБОРНИ БЛОК 1 4 3 0 12
12. Енглески језик 2 ЕНГ50ОО2

4

2 1 0 5 АО
13. Менаџмент тоталним квалитетом МТК50МК0 4 3 0 7 СА
14. Менаџмент људским ресурсима МЉР50МК0 3 2 0 6 СТ
15. Безбедност и здравље на раду БЗР50ТО0 3 2 0 8 6 СТ
16. Стручна пракса СТП50МК0 8 3 СТ

укупно 24 18 2 60
ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
17. Еколошки менаџмент ЕКМ50ТО0

5

2 1 0 5 СТ
18. Методе и технике у менаџменту МТМ50МК0 3 2 0 8 СА

19. Успостављање и провера система 
менаџмента квалитетом УПК50МК0 9 3 2 0 8 СА

ИЗБОРНИ БЛОК 2 4-5 3–4 0 12
20. Инжењерска истраживања ИНИ50ТО0

6

3 6 2 7 СА
21. Пројект менаџмент ПРМ50ОО0 3 2 0 4 СА
22. Психологија рада ПСР50ТО0 4 0 0 4 СТ
23. Завршни рад ЗВР50МК0 12 СА

укупно 22-23 16–17 2 60
ИЗБОРНИ БЛОК 1 - бирају се два предмета
24. Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1

3

2 1 0 6 АО
25. Организационо понашање ОРП50МК0 2 1 0 6 СТ
26. Заштита животне средине ЗАШ50ОО0 2 2 0 6 СТ
27. Развој производа РПР50ОО0 2 2 0 6 СТ

ИЗБОРНИ БЛОК 2 - бирају се два предмета
28. Менаџмент ризиком МЏР50ТО0

5
3 2 0 6 СА

29. Одржавање средстава за рад ОСР50ТО0 2 1 0 6 СА
30. Производни менаџмент ПМН50ТО0 2 2 0 6 СА

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони “Услов”  означавају које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. 
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултацијуе са руководиоцем студијског програма и 
предметним наставником изборног предмета. 
Ознаке: Сем - семестар, П - часова предавања, В – часова вежби, ДОН – часови других облика наставе, ОЧ – остали часови, ЕСПБ – 
број ЕСПБ бодова. Часови су приказани на недељном нивоу.
Врста предмета: СА - стручно-апликативни, СТ - стручни, АО - академско-општеобразовни.
Израда завршног рада могућа је из предмета под редним бројевима: 5, 9, 10, 11, 13, 18 и 19.
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Менаџмент квалитетом, 
студент ће моћи да:

•	 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког европског језичког оквира и разуме 
садржаје у вези са струком;

•	 вреднује свој рад и рад других;
•	 комуницира у професионалном и друштвеном окружењу;
•	 усмено презентује резултате свог рада;
•	 изради писмени стручни извештај;
•	 примени софтверске апликације из пакета МS Office;
•	 претражује стручну литературу;
•	 примени стандарде и остале нормативно-техничке документе;
•	 израђује документе система менаџмента квалитетом;
•	 идентификује слабости у систему менаџмента квалитетом;
•	 побољшава систем менаџмента квалитетом применом одговарајућих метода и техника;
•	 примени информационе технологије у праћењу, анализи и унапређењу квалитета;
•	 изводи активности у вези са проценом ризика;
•	 решава проблеме у области управљања квалитетом производа;
•	 анализира постојећи систем менаџмента квалитетом организација различитих величина и 

делатности;
•	 реализује активности пројекта успостављања система менаџмента квалитетом у складу са 

међународним стандардима;
•	 идентификује основне проблеме у управљању квалитетом производа и процеса;
•	 реализује активности управљања квалитетом производа и процеса;
•	 спроводи активности континуираног побољшавања квалитета производа и процеса;
•	 планира провере система менаџмента квалитетом и 
•	   спроводи интерне провере система менаџмента квалитетом.

Стручни назив:  Струковни инжењер менаџмента – менаџмент квалитетом

Пријемни испит:
- Тест општег образовања и
- математика или информатика.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија).
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3.1.5.   Студијски програм: Рециклажне технологије (РТХ) 

             Структура курикулума студијског програма

ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА
Назив предмета Шифра Услов Сем П В ДОН ОЧ ЕСПБ ВРСТА

1 Математика МАТ50ТО0

1

3 3 0 9 АО
2 Хемија ХЕМ51ТО0 3 2 2 10 СТ
3 Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 6 СТ
4 Инжењерске комуникације 1 ИКМ50ТО1 2 3 0 7 СТ
5 Физика ФИЗ50ТО0

2

3 2 2 9 АО
6 Инжењерске комуникације 2 ИКМ50ТО2 2 3 0 6 СТ
7 Структура и својства материјала ССМ50ТР0 2 1 0 6 СА
8 Одрживи развој и животна средина ОРЖ50ТР0 3 1 0 7 СТ

Укупно 20 17 4 60  
ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
ИЗБОРНИ БЛОК 1

3

2 1 0 6
9 Менаџмент квалитетом МКВ50ОО0 2 2 0 5 СТ

10 Безбедност технолошких процеса БТП50ТО0 3 1 1 6 СТ
11 Право животне средине ПЗЖ50ТО0 2 1 0 5 СА
12 Управљање рециклабирним отпадом УРО50ТР0 2 1 0 6 СА
13 Операције и уређаји у рециклажи ОУР50ТР0 1,5 3 1 1 6 СА
14 Енглески језик 2 ЕНГ50ОO2

4

2 1 0 5 АО
15 Примена рачунара ПРА50ТО0 2 4 0 5 СА

16 Физичкохемијски процеси у 
рециклажи ФХР50ТР0 2 2 1 1 6 СА

17 Рециклажне технологије 1 РТХ50ТР1 3 1 2 7 СА
18 Стручна пракса СТП50ТР0 8 3 СТ

Укупно 23 14 5 8 60  
ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
19 Рециклажне технологије 2 РТХ50ТР2 13

5
3 1 2 7 СА

20 Одржавање средстава за рад ОСР50ТО0 2 1 0 5 СТ
ИЗБОРНИ БЛОК 2 4 3–4 0-1 12
ИЗБОРНИ БЛОК 3

6

3 2 0 6
21 Логистика отпадних материјала ЛОМ50ТР0 2 1 1 6 СА
22 Психологија рада ПСР50ТО0 4 0 0 5 АО
23 Инжењерска истраживања ИНИ50ТО0 3 6 2 7 СА
24 Завршни рад ЗВР50ТР0 12 СА

Укупно 21 14–15 5-6 60  
ИЗБОРНИ БЛОК 1 - бира се 1 предмет
25 Еколошки менаџмент ЕКМ50ТО0 3 2 1 0 6 СТ
26 Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1 2 1 0 6 АО

ИЗБОРНИ БЛОК 2 - бирају се 2 предмета

27 Мониторинг загађености животне 
средине МЗЖ50ТО0

5
2 1 1 6 СТ

28 Екотоксикологија ЕКМ50ТО0 2 2 0 6 СТ
29 Процесна мерна техника ПМТ50ТР0 2 2 0 6 СТ

ИЗБОРНИ БЛОК 3 - бира се 1 предмет
30 Пројект менаџмент ПРМ40ОО0 6 3 0 2 6 СА
31 Безбедност и здравље на раду БЗР50ТО0 3 2 0 6 СА

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. Изборни блок: Избор предмета се врши при упису школске године уз консултације са руководиоцем одсека 
и предметним наставником изборног предмета.
Ознаке: сем - семестар, П - предавања, В - вежбе, ДОН - други облици наставе, ОЧ – остали часови, ЕСПБ - број ЕСПБ бодова. 
Часови су приказани на недељном нивоу.
Врста предмета: АО - академско-општеобразовни, СА - стручно-апликативни, СТ – стручни.
Израда завршног рада могућа је из предмета под редним бројевима: 12, 13, 17, 19 и 21.
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Рециклажне технологије, 
студент ће моћи да:

	y Дефинише значај и место рециклаже у интегрисаном систему управљања отпадом;
	y Користи правила логистике у прикупљању секундарних сировина за рециклажу;
	y Препозна врсту и својства материјала из отпадног тока;
	y Спроводи процесе сортирања секундардних сировина;
	y Примењује техничку документацију уређаја и опреме за рециклажу;
	y Идентификује врсту и место уређаја у технолошком процесу рециклаже материјала;
	y Планира људске и материјалне ресурсе за технолошки процес рециклаже материјала;
	y Спроводи технолошки процес рециклаже материјала;
	y Примењује стечена знања у циљу обезбеђивања продуктивности и економичности 

технолошког
	y процеса рециклаже;
	y Претражује и користи стручну литературу;
	y Примени софтверске апликације из пакета MЅ Office;
	y Комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког европског језичког оквира и 

разуме
	y садржаје у вези са струком;
	y Презентује јавности резултате анализа и истраживања;
	y Води комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним 

окружењем;
	y Спроводи систем квалитета и законску регулативу у процесу рециклаже у складу са 

принципима одрживог развоја и заштите животне средине и здравља на раду.

Стручни назив:  Струковни инжењер технологије – рециклажне технологије

Пријемни испит:
- Тест општег образовања и
- математика или хемија.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија).
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3.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДИЗАЈН 

3.2.1.  Студијски програм: Графички дизајн (СГД)

      Структура курикулума студијског програма 
ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА

Назив предмета Шифра Услов Сем. П В ДОН ОЧ ЕСПБ Врста

1. Основи графичке производње ОГП50ОО0

1

2 1 0 5 СА
2. Основи дизајнирања 1 ОСД50ДО1 3 2 0 8 ТУ
3. Цртање 1 ЦРТ50ДО1 2 4 0 7 УМ
4. Развој производа РПР50ОО0 2 2 0 6 СA
5. Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1 2 1 0 4 ДХ
6. Историја уметности 1 ИУМ50ДО1

2

2 0 0 4 ДХ
7. Основи дизајнирања 2 ОСД50ДО2 2 4 0 8 ТУ
8. Цртање 2 ЦРТ50ДО2 2 4 0 7 УМ
9. Енглески језик 2 ЕНГ50ОО2 2 1 0 4 ДХ

10. Писмо ПИС50ДГ0 2 2 0 7 УМ
Укупно 21 21 0 60

 ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА
11. Сликање СЛК50ДО0

3

2 4 0 7 УМ
12. Историја уметности 2 ИУМ50ДО2 2 0 0 4 ДХ

13. Рачунарске технике у графичком 
дизајну 1 РГД50ДГ1 2 2 0 6 СА

14. Графичке комуникације ГКМ50ДГ0 3 3 0 8 УМ
15. Материјали ГМТ50ОО0 2 1 1 4 СА
16. Слог СЛГ51ОО0

4

3 2 0 8 УМ
17. Припрема за штампу ПЗШ51ДГ0 1 3 1 6 СА

18. Рачунарске технике у графичком 
дизајну 2 РГД50ДГ2 2 2 0 6 СА

19. Графички дизајн ГДЗ50ДГ0 3 3 0 8 УМ
20. Стручна пракса СТП50ДГ0 8 3 СА

Укупно 20 20 2 8 60
ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА
21. Дизајнирање амбалаже ДАМ50ДГ0

5

3 2 0 5 УМ

22. Рачунарске технике у графичком 
дизајну 3 РГД50ДГ3 2 2 0 5 СА

23. Фотографија ФОТ50ДГ0 2 2 0 5 УМ

24. Рачунарске технике у графичком 
дизајну 4 РГД50ДГ4 3 2 0 5 СА

Предмет изборног блока 1 2 2 0 4 СА
25. Социологија културе СОК50ДО0

6

2 0 0 4 ДХ
26. Портфолио и презентација ПФП50ДГ0 3 2 4 10 ТУ
27. Психологија ПСИ50ДО0 2 0 0 4 ДХ
28. Графички дизајн публикација ГДП50ДГ0 3 3 0 6 УМ
29. Завршни рад ЗВР50ДГ0 12 УМ

Укупно 22 15 4 60
Изборни блок 1 – од понуђена три предмета бира се један предмет
30. Заштита животне средине ЗАШ50ОО0

5
2 2 0 4 СА

31. Менаџмент квалитетом МКВ50ОО0 2 2 0 4 СА
32. Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 4 СА
Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони «Услов» означавају које је предмете потребно претходно положити, да би  
се уписао дати предмет.
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем Студијског програма и 
предметним наставником изборног предмета. 
Ознаке: Сем. = семестар; П =  часова предавања; В = часова вежби; ДОН =  часова других облика наставе; ОЧ = осталих часова; ЕСПБ = 
број ЕСПБ бодова
Врста предмета: УМ = уметнички; ТУ = теоријско-уметнички; ДХ = друштвено-хуманистички; СА = стручно-апликативни
Израда завршног рада је могућа из предмета на редним бројевима: 10, 14, 19, 21, 22, 23, 24 и 28.
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Графички дизајн, студент 
ће моћи да:

•	 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког еврпоског језичког оквира и 
разуме садржаје у вези са струком;

•	 примењује ликовне елементе при обликовању графичких решења;
•	 користи типографска правила при осмишљавању графичких производа;
•	 дизајнира идејна ликовно-графичка решења по захтеву наручиоца;
•	 усклађује идејна решења са естетским, функционалним и техничко-технолошким 

критеријумима;
•	 примењује софтверске пакета при изради идејних решења;
•	 конструише и склапa макету графичког производа;
•	 презентује дизајнирано графичко решење;
•	 претражује литературу и интернет за активно праћење савремених трендова на домаћој и 

иностраној сцени;
•	 идентификује различите правце у развоју графичког дизајна;
•	 прилагођава идејно решење технологији штампе и дораде;
•	 прати све фазе израде графичких производа;
•	    направи спецификацију материјала за израду дизајнираних производа;
•	    дефинише карактеристике материјала који се користе за реализацију идејних решења.

Стручни назив:  струковни дизајнер – графички дизајн

Пријемни испит:

- Тест општег образовања,
- Тест склоности и способности и
- Цртање.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија).

Изузетно, на студијски програм из поља уметности могу се уписати и кандидати који немају стечено 
средње образовање, ако су освајали награде на међународним конкурсима из одговарајуће области.
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3.2.2.   Студијски програм: Дизајн индустријских производа (СДП)

       Структура курикулума студијског програма

Назив предмета Шифра Услов сем П В ДОН ОЧ ЕСПБ ВРСТА
1. Инжењерске комуникације ИКМ50ДО0

1

3 2 0 6 СА
2. Основи дизајнирања 1 ОСД50ДО1 3 2 0 8 ТУ
3. Цртање 1 ЦРТ50ДО1 2 4 0 7 УМ
4. Развој производа РПР50ОО0 2 2 0 5 СА
5. Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1 2 1 0 4 ДХ
6. Историја  уметности 1 ИУМ50ДО1

2

2 0 0 4 ДХ
7. Основи дизајнирања 2 ОСД50ДО2 2 4 0 9 ТУ
8. Цртање 2 ЦРТ50ДО2 2 4 0 7 УМ
9. Енглески језик 2 ЕНГ50ОО2 2 1 0 4 ДХ

10. Презентационе технике 1 ПРТ50ДП1 2 2 0 6 СА
укупно 22 22 0 60  

11. Сликање СЛК50ДО0

3

2 4 0 6 УМ

12. Историја уметности 2 ИУМ50ДО2 2 0 0 5 ДХ

13. Дизајнирање производа 1 ДПР50ДП1 3 3 0 9 УМ
14. Презентационе технике 2 ПРТ50ДП2 1 2 0 6 СА
15. Материјали ОМТ50ДО0 2 1 0 4 СА
16. Дизајнирање производа 2 ДПР50ДП2

4

3 3 0 9 УМ
17. Израда модела ИМО50ДП0 3 3 0 8 УМ
18. Фотографија ФОТ51ДП0 2 2 0 5 УМ
19. CAD 1 КАД50ДП1 2 2 0 5 СА
20. Стручна пракса СТП50ДП0 0 0 8 8 3 СА

укупно 20 20 0 8 60  
21. Дизајнирање  производа 3 ДПР50ДП3

5

3 3 0 9 УМ
22. Дизајнирање ентеријера ДЕН50ДП0 3 3 0 8 УМ
23. CAD 2 КАД50ДП2 2 2 0 6 СА

 Предмет изборног блока 1 2 2 0 4 СА
24. Дизајн урбаног мобилијара ДУМ50ДП0

6

3 3 0 7 УМ
25. Социологија културе СОК50ДО0 2 0 0 4 ДХ
26. Психологија ПСИ50ДО0 2 0 0 4 ДХ
27. Припрема завршног рада ПЗР50ДП0 3 2 5 6 ТУ
28. Завршни рад Завршни рад 12 УМ

укупно 20 15 5 60  
ИЗБОРНИ БЛОК 1 - бира се један  предмет

29. Заштита животне средине ЗАШ50ОО0
5

2 2 0 4 СА
30. Менаџмент квалитетом МКВ50ОО0 2 2 0 4 СА
31. Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 4 СА

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. 
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем Студијског програма и 
предметним наставником изборног предмета.
Ознаке: Сем = семестар; П = предавања; В = вежбе; ДОН = часова других облика наставе; ОЧ = осталих часова; ЕСПБ = број ЕСПБ 
бодова.
Врста предмета: УМ = уметнички; СА = стручно-апликативни; ТУ = теоријско уметнички; ДХ = друштвено - хуманистички
Израда завршног рада могућа је из предмета под редним бројевима: 13, 16, 19, 21, 22, 23, 24.
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Дизајн индустријских 
производа, студент ће моћи да: 

•	 вреднује свој и рад других; 
•	 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу заједничког европског језичког оквира и 

разуме садржаје у вези са струком; 
•	 користи презентационе технике као начин изражавања у циљу бољег објашњења идеје 

наручиоцу (инвеститору); 
•	 дизајнира индустријске производе по захтеву наручиоца; 
•	 учествује у изради пројеката у тиму; 
•	 користи актуелне софтверске пакете; 
•	 моделује, конструише и склапа једноставнију тродимензионалну макету или прототип 

дизајнираног индустријског производа у циљу одабира материјала и елемената склопова за 
реализацију индустријског производа; 

•	 дизајнира модуларни систем намештаја прилагођен за индустријску производњу; 
•	 планира и опрема просторе у ентеријеру и екстеријеру; 
•	 израђује идејне пројекте и потребну техничку документацију; 
•	 користи литературу, каталоге, периодику и интернет у циљу стручног усавршавања; 
•	 разуме и користи различите методе и технике из струке у решавању проблема; 
•	 на правилан начин креативно пројектује у складу са производним и тржишним 

реалностима на локалном и ширем плану; 
•	 разуме сопствену улогу и улогу других стручњака, као и утицај метафактора у циклусу 

креације на теоријском и практичном нивоу.

Стручни назив:  струковни дизајнер – дизајн индустријских производа

Пријемни испит:

- Тест општег образовања,
- Тест склоности и способности и
- Цртање.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија).

Изузетно, на студијски програм из поља уметности могу се уписати и кандидати који немају стечено 
средње образовање, ако су освајали награде на међународним конкурсима из одговарајуће области.
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3.2.3.   Студијски програм: Модни дизајн производа од коже (МДК)

              Структура курикулума студијског програма

 Назив предмета Шифра Услов Сем П В ДОН ОЧ ЕСПБ Врста
1. Инжењерске комуникације ИКМ50ДО0

1

3 2 0 6 СА
2. Основи дизајнирања 1 ОСД50ДО1 3 2 0 7 ТУ
3. Развој производа РПР50ОО0 2 2 0 6 СА
4. Цртање 1 ЦРТ50ДО1 2 4 0 7 УМ
5. Енглески језик 1 ЕНГ50ОО1 2 1 0 5 ДХ
6. Историја  уметности 1 ИУМ50ДО1

2

2 0 0 6 ДХ
7. Основи дизајнирања 2 ОСД50ДО2 2 4 0 7 ТУ
8. Увод у модни дизајн УМД50ДК0 2 С1 0 4 TУ
9. Цртање 2 ЦРТ50ДО2 2 4 0 7 УМ

10. Енглески језик 2 ЕНГ50ОО2 2 1 0 5 ДХ
Укупно 22 21 0 60  

11. Сликање СЛК50ДО0

3

2 4 0 7 УМ
12. Историја уметности 2 ИУМ50ДО2 2 0 0 6 ДХ
13. Дизајнирање обуће 1 ДОБ50ДК1 2 3 2 0 7 УМ
14. Материјали ОМТ50ДО0 2 1 0 5 СА
15. CAD КАД50ДК0 2 2 0 5 СА
16. Дизајнирање кожне конфекције1 ДКК50ДК1 2, 7

4

3 3 0 8 УМ
17. Дизајнирање кожне галантерије ДКГ50ДК0 3 3 0 7 УМ
18. Дизајнирање обуће 2 ДОБ50ДК2 3 3 0 7 УМ
19.  Рачунарско  моделовање РМО50ДК0 2 2 0 5 СА
20. Стручна пракса СТП50ДК0 8 3 СА

Укупно 22 20 0 8 60  
ИЗБОРНИ БЛОК 

5

2 2 0 5 СА
21. Дизајнирање кожне конфекције 2 ДКК50ДК2 3 3 0 8 УМ
22. Модна илустрација МДИ50ДК0 3 2 0 6 ТУ
23. Технологија производа од коже ТПК50ДК0 2 2 1 6 СА
24. Психологија ПСИ50ДО0

6

2 0 0 5 ДХ
25. Модни детаљи МДД50ДК0 2 4 0 6 УМ 
26. Припрема завршног рада ПЗР50ДК0 16, 18 3 2 5 8 ТУ
27. Социологија културе СОК50ДО0 2 0 0 4 ДХ
28. Завршни  рад ЗВР50ДК0 12 УМ

Укупно 19 15 6 60  
ИЗБОРНИ БЛОК - бира се један предмет

Назив предмета Шифра Услов Сем П В ДОН ЕСПБ Врста
29. Заштита животне средине ЗАШ50ОО0

5
2 2 0 5 СА

30. Менаџмент квалитетом МКВ50ОО0 2 2 0 5 СА
31. Основи пословања ОПО50ОО0 2 2 0 5 СА

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. 
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са координатором студијског програма и 
предметним наставником изборног предмета.
Ознаке: Сем = семестар; П = предавања; В = вежбе; ДОН = други облици наставе; ОЧ = остали часови; ЕСПБ = број ЕСПБ бодова.
Врста предмета: СА = стручно-апликативни; ТУ = теоријско-уметнички; ДХ = друштвено-хуманистички; 
УМ = уметнички.
Израда завршног рада могућа је из предмета под редним бројевима: 17, 18, 21.
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Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Модни дизајн производа од 
коже, студент ће моћи да:

•	 примењује теоријска и практична знања у процесу дизајнирања производа од коже;
•	 комуницира на енглеском језику, на Б2 нивоу Заједничког европског језичког оквира и 

разуме садржаје у вези са струком;
•	 ради самостално и у стручним тимовима; 
•	 комуницира у професионалном и друштвеном окружењу;
•	 вреднује свој и рад других;
•	 дизајнира кожну конфекцију, обућу и галантерију полазећи од естетских, ергономских и 

функционалних захтева;
•	 конструише идејно решење производа од коже;
•	 моделује производе од коже у складу са идејним решењем;
•	 изради прототип производа од коже;
•	 прати савремене модне трендове и захтеве тржишта;
•	 дизајнира колекцију;
•	 користи специјализоване софтверске пакете за  дизајнирање, развој конструкције и 

моделовање обуће, кожне конфекције и галантерије;
•	 дефинише методе и технике у дизајнерском процесу  за израду и финализацију готовог 

модног предмета;
•	 прилагоди креирани модни производ од коже према техничко-технолошким могућностима;
•	 утврди цену готовог производа од коже;
•	 примењује стандарде у области квалитета производа од коже.

Стручни назив:  струковни дизајнер – модни дизајн производа од коже

Пријемни испит:

- Тест општег образовања,
- Тест склоности и способности и
- Цртање.

Услови за упис: завршена средња школа (средње стручно образовање или гимназија)

Изузетно, на студијски програм из поља уметности могу се уписати и кандидати који немају стечено 
средње образовање, ако су освајали награде на међународним конкурсима из одговарајуће области.
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4. СТРУКТУРА КУРИКУЛУМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА  
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

4.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ

4.1.1.Студијски програм: Графичка производња (ГП) 

Структура курикулума студијског програма
 Назив предмета Шифра Услов сем П В ДОН OЧ ЕСПБ ВРСТА

1. Мултимедијалне презентације ММП50ГП0

1

3 3 0 5 СТ

2. Заштита животне средине у 
графичкој индустрији ЗЗГ50ГП0 3 1 0 5 СТ

3. Организација инвестиција ОРИ50ГП0 3 1 0 6 СТ
4. Статистичке методе и технике СМТ50ТО0 3 2 0 5 СТ

ИЗБОРНИ БЛОК 3 2 0 5 СТ

5. Методе и технике испитивања 
графичких производа МИГ50ГП0

2

2 2 0 5 СА

6. Организација израде графичких 
производа ОИГ50ГП0 3 3 0 6 СА

7. Специјалистичка  пракса СПП50ГП0 3 3 СА
8. Струковни инжењерски рад СИР50ГП0 2 0 6 5 СА
9. Завршни специјалистички рад ЗСР50ГП0 0 0 0 15 СА

укупно 22 14 6 60  
ИЗБОРНИ БЛОК  - бира се један предмет
Назив предмета Шифра Услов сем П В ДОН ЕСПБ ВРСТА

10. Право заштите животне средине у 
пословању ПЗП50ГП0

1
3 2 0 5 СТ

11. Стандардизација и оцењивање 
усаглашености СОУ50ГП0 3 2 0 5 СТ

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. 
ОЗНАКЕ: сем - семестар, П - предавања, В - вежбе, ДОН - други облици наставе, ОЧ – остали часови, ЕСПБ - број ЕСПБ бодова
ВРСТА предмета: СА - стручно-апликативни, СТ – стручни.

Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем Студијског програма и 
предметним наставником изборног предмета.
ИЗРАДА ЗАВРШНОГ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА МОГУЋА ЈЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕВИМА: 2, 5 и 6

Исходи процеса учења 

Савладавањем наставног градива предвиђеног Студијским програмом Графичка производња, 
студент ће по завршетку студија бити оспособљен да: 

•	 оцени могућности заједничког наступа штампаних и електронских медија; 
•	 креира једноставније електронске медије; 
•	 анализира резултате пословања применом статистичких метода и техника; 
•	 разуме законску регулативу која дефинише захтеве у погледу заштите животне средине; 
•	 интегрише захтеве заштите животне средине у процесе израде графичких производа; 
•	 изради пословни план у циљу процењивања оправданости инвестирања у графичку 

производњу; 
•	 анализира тржиште и издваја захтеве које треба применити 
•	 креира производњу у складу са новопостављеним захтевима тржишта 
•	 побољша постојећуграфичку производњу у складу са новонасталим захтевима; 
•	 трансформише организацију израде графичкоих производа у циљу побољшања протока 

материјала 
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•	 разуме предности мрежног повезивања производних целина и одреди захтеве за 
успостављање побољшаног протока информација мрежним повезивањем; 

•	 користи методе и технике испитивања разлитих графичких производа у циљу управљања 
квалитетом 

•	 интегрише стандарде из области управљања квалитетом и заштите животне средине у 
процесе израде графичких производа.

Стручни назив: Специјалиста струковни инжењер технологије - графичка производња

Услови уписа на студијски програм: 
Претходно завршене основне струковне или академске студије, односно шести или седми 
степен стручне спреме. Кандидати су у обавези да доставе и професионални портфолио и да 
полажу општи тест познавања струке.

Начин бодовања кандидата и критеријуми за формирање ранг листе:
•	 успех у претходном образовању: максимално 30 бодова;
•	 општи тест познавања струке: максимално 20 бодова и 
•	 професионални профил (портфолио): максимално 50 бодова.  

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА: 100

УСПЕХ У ПРЕТХОДНОМ ОБРАЗОВАЊУ 
Број бодова према овом критеријуму добија се тако што се просечна оцена остварена у 
претходном школовању на основним студијама множи са 3 (три).

ОПШТИ ТЕСТ ПОЗНАВАЊА СТРУКЕ обухвата проверу познавања основних појмова из области:
•	 графичке комуникације,
•	 графички материјали,
•	 припрема за штампу,
•	 технологија штампе (висока, дубока, равна, сито и дигитална штампа)
•	 графичке машине и
•	 графичка дорада.

Основна литература за припрему за полагање општег теста познавања струке:
M.Тодоровић, Д.Жарковић, Основи графичке производње – ауторизована скрипта,  
Виша политехничка школа (ВШСС Београдска политехника), Београд, 2006. 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОФИЛ: 
•	 средњошколско образовање

o Графичка школа     10 бодова 
o Гиманзија         8 бодова
o Остале средње школе     5 бодова

•	 више или високо образовање
o Графичка технологија или графички дизајн 30 бодова
o Техничка струка      15 бодова
o Остали факултети или високе школе  10 бодова

•	 радни стаж
o у струци свака година по један бод (макс. 10 бодова) 
o ван струке свака година по 0,5 бодова (макс. 5 бодова) 
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4.1.2.  Студијски програм: Оцењивање усаглашености производа (УП) 

 Структура курикулума студијског програма

Назив предмета Шифра Услов Сем. П В ДОН ОЧ ЕСПБ Врста

1. Статистичке методе и технике СМТ50ТО0 1. 3 2 0 5 СТ

2. Савремене методе у обезбеђењу 
квалитета производа СМО50УП0 1. 4 3 0 7 СА

3. Поступци оцењивања 
усаглашености производа 1 ПОУ50УП1 1. 3 2 0 7 СТ

Предмет изборног блока 1
1.

или
2.

3 2 0 7 СА

4. Поступци оцењивања 
усаглашености производа 2 ПОУ50УП2 2. 3 3 0 7 СА

5. Управљање производима на крају 
употребе УПУ50УП0 2. 3 2 0 6 СА

6. Струковни инжењерски рад СИР51УП0 2. 2 5 0 3 СА
Укупно активне наставе на првој години студија 40 (21+19)

7. Специјалистичка пракса СПП50УП0 2. 3 3 СТ
8. Завршни специјалистички рад ЗСР50УП0 2. 15 СА

Укупно ЕСПБ бодова 60

Изборни блок 1 – бира се један предмет

9. Реализација система менаџмента 
квалитетом РСК50УП0 1. 3 2 0 7 СA

10. Систем безбедности и здравља на 
раду СБЗ50ТО0 2. 3 2 0 7 СА

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. 
Ознаке: Сем. = семестар; П = предавања; В = вежбе; ДОН = други облици наставе; OЧ – остали часови; ЕСПБ = број ЕСПБ бодова
Врста предмета: СТ = стручни; СА = стручно-апликативни
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем Студијског програма и 
предметним наставником изборног предмета.
Израда завршног специјалистичког рада је могућа из предмета под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5 и 9

Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Оцењивање усаглашености 
производа, студент ће моћи да:

•	 анализира, вреднује и објашњава приступ примени закона, техничких прописа и стандарда 
у области оцењивања усаглашености;

•	 примени принципе, системе и поступке оцењивања усаглашености производа;
•	 дефинише активности у спровођењу поступака оцењивања усаглашености;
•	 анализира и повезује примену  међународних и националних техничких прописа и 

стандарда;
•	 анализира и вреднује поступке оцењивања усаглашености производа;
•	 излаже идеје и предлаже одговарајућа решења за отклањање уочених проблема у 

системима оцењивања усаглашености;
•	 презентује резултате самосталног и тимског рада добијених реализацијом различитих 

пројеката и задатака;
•	 решава разноврсне задатке у пројектовању и спровођењу поступака оцењивања 

усаглашености;
•	 предлаже одговарајућа решења за побољшавања поступака оцењивања усаглашености 

производа и процеса;
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•	 дефинише захтеве за квалитет производа у складу са међународним прописима и 
стандардима;

•	 примени статистичке методе и технике при решавању проблема у организацији;
•	 користи савремене менаџерске и инжењерске методе и технике за обезбеђење квалитета 

производа; 
•	 системски прати и примењује захтеве за ефективно и ефикасно управљање повратним 

токовима производа у складу са важећим прописима;
•	 самостално претражује стручну литературу.

Стручни назив: 

Специјалиста струковни инжењер менаџмента - оцењивање усаглашености производа

Услови уписа на студијски програм: 

Претходно завршене основне струковне или основне академске студије, односно шести или седми 
степен стручне спреме. Кандидати су у обавези да доставе и професионални портфолио и да полажу 
општи тест познавања струке.

Начин бодовања кандидата и критеријуми за упис:
Општи критеријуми за формирање ранг листе 

(максимум 100 бодова)

Критеријум Максимални број 
бодова

1. Успех у претходном образовању 40

2. Општи тест познавања струке 40
3. Професионални профил (портфолио) 20

УСПЕХ У ПРЕТХОДНОМ ОБРАЗОВАЊУ:

Број бодова према овом критеријуму добија се тако што се просечна оцена остварена у 
претходном школовању на основним студијама множи са 4 (четири).

ОПШТИ ТЕСТ ПОЗНАВАЊА СТРУКЕ 

Општи тест познавања струке обухвата проверу познавања основних појмова из области:
•	 стандардизације,
•	 метрологије,
•	 акредитације и
•	 менаџмента квалитетом.

Основна литература за припрему за полагање теста из ових области обухвата:
1. Закон о стандардизацији («Службени гласник РС», бр. 36/2009) и информације доступне 

на сајту Института за стандардизацију Србије (ИСС) на адреси http://www.iss.rs/ на страници 
http://www.iss.rs/button_42.html

2. Закон о метрологији («Службени гласник РС», бр. 30/2010), информације доступне на сајту 
Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) на адреси http://www.dmdm.rs/ и публикације 
на страници http://www.dmdm.rs/cr/Publikacije.php
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3. Закон о акредитацији («Службени гласник РС», бр. 73/2010) и информације доступне на 
сајту Акредитационог тела Србије (АТС) на адреси http://www.ats.org.rs/ на страници http://
www.ats.org.rs/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=118

4. Стандарди SRPS ISO 9000, Систем менаџмента квалитетом - Основе и речник и SRPS ISO 
9001, Менаџмент квалитетом - Захтеви

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОФИЛ (ПОРТФОЛИО) 

Радно искуство:

Радно искуство на 
пословима у вези са 
обезбеђењем квалитета 
или оцењивањем 
усаглашености производа

Више од 
3 године

Од 2 до 
3 године

Од 1 до 
2 године

Од 6 
месеци 

до 1 
године

До 6 
месеци

Повремено 
укључен у 

појединачан 
посао

6 
бодова

5 
бодова 4 бода 3 бода 2 бода 1 бод

Претходно образовање:

Завршена 
виша (висока) 

школа на 
смеру из 
области 

обезбеђења 
квалитета и 
одбрањен 

завршни рад 
из ове области

Завршена 
виша (висока) 

школа на 
смеру из 
области 

обезбеђења 
квалитета

Завршена 
виша (висока) 

школа  на 
смеру који 

има 2 и више 
предмета 
из области 

обезбеђења 
квалитета и 
одбрањен 

завршни рад 
из ове области

Завршена 
виша (висока) 

школа на 
смеру који 

има 2 и више  
предмета 
из области 

обезбеђења 
квалитета

Завршена 
виша (висока) 

школа на 
смеру који 

има бар један  
предмета 
из области 

обезбеђења 
квалитета и 
одбрањен 

завршни рад 
из ове области

Завршена виша 
(висока) школа 
на смеру који 
има бар један  

предмета 
из области 

обезбеђења 
квалитета

6 бодова 5 бодова 4 бода 3 бода 2 бода 1 бод

Додатна мерила:

Завршена обука 
(курсеви) из 

области оцењивања 
усаглашености

Завршен курс за 
провере QMS

Учешће на 
скуповима са 
објављеним 

радом из области 
оцењивања 

усаглашености

Посебне награда 
и похвале током 

студија за постигнути 
успех, завршни 

рад, самостални 
семинарски рад и 

слично

2 бода 2  бода 2 бода 2 бода
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4.1.3.  Студијски програм: Заштита на раду (БЗ) 

  Структура курикулума студијског програма

Назив предмета Шифра Услов   Сем. П В ДОН OЧ ЕСПБ Врста

1. Превентива у безбедности 
и здрављу на раду ПБЗ50БЗ0 1. 3 3 0 7 СА

2. Ергономија ЕРГ50БЗ0 1. 3 2 0 6 СА
Предмети изборног блока 1 1. 6/5 4 0/1 12 СТ

3. Систем безбедности и 
здравља на раду СБЗ50ТО0 2. 3 2 0 6 СА

4. Системи заштите при 
изградњи објеката СЗО50БЗ0 2. 4 2 0 7 СА

5. Професионални ризик ПРР50БЗ0 2. 2 6 0 7 СА
Укупно активне наставе на првој години студија      40 (21/20+19+0/1)

6. Специјалистичка пракса СПП50БЗ0 2. 3 3 СТ

7. Завршни специјалистички 
рад ЗСР50БЗ0 2. 12 СА

Укупно ЕСПБ бодова 60
Изборни блок 1- бирају се два предмета

8. Опасне материје ОПМ50БЗ0 1. 3 2 0 6 СТ
9. Медицина и хигијена рада МХР50БЗ0 1. 2 2 1 6 СТ

10. Право заштите животне 
средине у пословању ПЗП50ТО0 1. 3 2 0 6 СТ

Услов за упис предмета: Наведени бројеви у колони ‘’Услов’’ означавају које је предмете претходно потребно положити да би се 
уписао дати предмет. 
Ознаке: Сем = семестар; П = предавања; В = вежбе; ДОН = други облици наставе; ОЧ = остали часови; ЕСПБ = број ЕСПБ бодова
Врста предмета: СТ = стручни; СА = стручно-апликативни
Изборни блок: Избор предмета врши се при упису школске године уз консултације са руководиоцем Студијског програма и 
предметним наставником изборног предмета.
Израда завршног специјалистичког рада је могућа из предмета под редним бројевима 1, 2, 3, 4 и 5.

Исходи процеса учења

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Заштита на раду, студент ће 
моћи да:

•	 ефективно решава проблеме у условима неизвесности;
•	 критички процењује расположиве податке, изводи закључке и долази до нових сазнања;
•	 преноси своје идеје, мишљења и ставове професионалном и ширем друштвеном 

окружењу;
•	 примењује кодекс професионалне етике и опште прихваћене друштвене норме;
•	 примени принципе рада у тиму;
•	 води комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним 

окружењем;
•	 самостално претражује стручну литературу;
•	 анализира, вреднује и објашњава приступ примени закона, техничких прописа и стандарда 

у области безбедности и здравља на раду;
•	 примени принципе, системе и поступке превентивног деловања у опремању и уређивању 

радних места;
•	 изради оперативни план, координира и контролише активности избора, замене, 

коришћења и одржавања средстава за рад и опреме за личну заштиту; 
•	 дефинише активности у спровођењу поступака израде акта о процени ризика и предложи 

мере за смањивање или елиминисање ризика;
•	 анализира и предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту 
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са повећаним ризиком у складу са важећим законским и техничким прописима и 
стандардима;

•	 примени законитости ергономије у уређивању радног простора;
•	 контролише испуњеност захтева ергономичности средстава опасних по безбедност и 

здравље људи;
•	 анализира потребе за оспособљавањем, припрема и спроводи оспособљавање запослених 

за безбедан и здрав рад и оцењује ефикасност обуке;
•	 планира потребно време и ресурсе за спровођење мера БЗР и свакодневно прати и 

контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;
•	 истражује узроке и извештава о повредама на раду, професионалним обољењима и 

болестима у вези са радом;
•	 учествује у инспекцијском надзору и извештава надлежну инспекцију рада о стању БЗР;
•	 припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену;
•	 сарађује и координира рад са службом медицине рада по свим питањима у области 

безбедности и здравља на раду;
•	 координира спровођење мера заштите на раду приликом извођења грађевинских радова;
•	 оцени испуњеност услова безбедносг рада при извођењу грађевнских радова, уређењу, 

употреби и одржавању градилишта.

Стручни назив: 

Специјалиста струковни инжењер заштите на раду

Услови уписа на студијски програм: 
Претходно завршене основне струковне или основне академске студије, односно шести или 
седми степен стручне спреме. Кандидати су у обавези да доставе и професионални портфолио 
и да полажу општи тест познавања струке.

Начин бодовања кандидата и критеријуми за упис на студијски програм:

Бодовање кандидата се врши на основу успеха постигнутог током основних студија, резултата 
постигнутих на тестирању склоности и способности и стручног профила, као што је приказано у 
табели. 
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Бодовање кандидата за упис на СП Заштита на раду

Критеријум Вредновање Максимално 
бодова

1. Претходно образовање Просечна 
оцена пута 4 40

2. Општи тест познавања струке 20 питања
по 1 бод 20

3.

Професионални профил Збир бодова
3.1 + 3.2 +3.3

40

3.1. Претходно образовање
•	 БЗР
•	 Техничко
•	 Остало

25
20
10

3.2. Радно искуство у струци 5

3.3. Стручни испит 10

  
Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу збира броја бодова које кандидат оствари 
на основу успеха из претходног образовања, оствареног броја бодова на пријемном испиту и 
професионалног профила, највише 100 бодова. Одлуку о ранг листи кандидата доноси Комисија за 
упис студената.

УСПЕХ У ПРЕТХОДНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Број бодова према овом критеријуму добија се тако што се просечна оцена остварена у претходном 
школовању на основним студијама множи са 4 (четири).

ОПШТИ ТЕСТ ПОЗНАВАЊА СТРУКЕ

Општи тест познавања струке обухвата проверу познавања основних појмова из области:
•	 Закона о безбедности и здрављу на раду и
•	 Превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Основна литература за припрему за полагање теста из ових области обухвата:

1. Закон о безбедности и здрављу на раду, (Сл.гл. РС бр. 101/05);

2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту, (Сл.гл. РС, 
бр. 21/09);

3. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и 
опреме за личну заштиту на раду, (Сл.гл. РС, бр. 92/08);

4. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за 
рад, (Сл.гл. РС, бр. 23/09);
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5. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу 
терета, (Сл.гл. РС, бр. 106/09).

6. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским 
материјама, (Сл.гл. РС, бр. 106/09);

Информације су доступне на сајту Управе зе безбедност и здравље на раду, Министарство рада и 
социјалне политике Владе Републике Србије, на адреси http://www.minrzs.gov.rs/.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОФИЛ (ПОРТФОЛИО)

Претходно образовање

Завршена висока (виша) школа на смеру из области заштите на раду и 
одбрањен завршни рад из ове области 25 бодова

Завршена висока (виша) школа на техничко-технолошком смеру који има 
бар један  предмета из области заштите на раду 20 бодова

Завршена висока (виша) школа  на смеру који има бар један  предмет из 
области заштите на раду 10 бодова

Положен стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на 
раду 10 бодова

Радно искуство

Радно искуство на пословима у вези са 
заштитом на раду 

Више од 3 
године

Од 2 до 3 
године

Од 1 до 2 
године

Од 6 
месеци до 
1 године

До 6 
месеци

5 бодова 4 бода 3 бода 2 бода 1 бод
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5.   СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА УПИС  

5.1.  УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

5.1.1.  Студијски програми  

Студијски програми основних струковних студија, предвиђени број студената за упис у прву годину 
и избор предмета за полагање пријемног испита дати су у табели:

 

Студијски програм Број студената*
Пријемни испит

Те
ст

 о
пш

тe
г о

бр
аз

ов
ањ

а 
 

(п
ол

аж
у 

св
и)

Бира се један од два

 Графичка технологија 60  Математика или хемија

 Безбедност и здравље на раду 60  Математика или хемија

 Заштита животне средине 80  Биологија или хемија

 Менаџмент квалитетом 60  Математика или информатика

 Рециклажне технологије 40  Математика или хемија

 Модни дизајн производа од коже 40
 Цртање и 
 Тест склоности и способности Графички дизајн 60

 Дизајн индустријских производа 40
   * Број студената за упис на терет буџета биће познат након одлуке Владе РС  

При пријављивању на конкурс за упис, кандидат може да конкурише на више студијских програма 
са истог одељења (дизајн или технологија). 

5.1.2.  Услови за упис у погледу претходног образовања

У складу са Законом о високом образовању, на основне струковне студије се могу уписати кандидати 
који имају завршено средње образовање (средња стручна школа или гимназија). 

Изузето од овог, на студијске програме из поља уметности могу конкурисати и кандидати који немају 
завршено средње образовање, а имају освојену награду на међународном конкурсу из области 
дизајна.

5.1.3.  Подношење докумената за упис

Начин и термини за подношење докумената кандидата биће дефинисани у Конкурсу за упис 
студената у I годину студија, који ће Школа објавити у медијимa, на огласној табли и сајту школе, 
најкасније пет месеци пре почетка школске године, односно до 01. маја текуће године.   

За пријављивање на конкурс потребна су следећа документа:
1. извод из матичне књиге рођених (крштеница); 
2. сведочанства свих разреда завршене средње школе;
3. диплома о положеном завршном односно матурском испиту и
4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
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Оригинална документа се достављају на увид, а фотокопије задржава Школа.

Уколико кандидат жели да конкурише за упис на више студијских програма, неопходно је да се при 
пријављивању на конкурс изјасни о редоследу приоритета у погледу жељеног студијског програма.

Висина новчане накнаде за полагање пријемног испита, начин плаћања, број жиро рачуна Школе и 
остали потребни подаци биће дати у Конкурсу за упис. 

5.1.4.  Полагање пријемног испита

Пријемни испит се полаже у терминима и на начин који је описан у Конкурсу за упис и у складу са 
одговарајућим процедурама. Листа предмета из којих се полажу пријемни испити дати су у табели 
у тачки 5.1.1. 

Програми пријемних испита са решеним примерима могу се набавити у скриптарници Школе 
(Приручник за полагање пријемног испита, Београдска политехника, 2014.) или се могу преузети са 
веб стране Школе. Начин, време и место полагања пријемног испита биће дефинисани у Конкурсу 
за упис. 

За кандидате који изаберу 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, Школа у септембру месецу организује 
бесплатни уводни курс (из хемије, математике и физике).  

За пријемни испит на Одељењу за дизајн организована је припремна настава коју воде професори 
Београдске политехнике (припрема за цртање и тест склоности и способности). 

5.1.5.  Начин избора кандидата 

Избор кандидата обавља се према општем успеху постигнутом у средњој школи и резултату 
постигнутом на пријемном испиту. Након оцењивања пријемног испита, прави се ранг листа 
кандидата која садржи укупан број освојених бодова за сваког кандидата по критеријумима 
утврђеним Конкурсом. Ранг листа се утврђује за сваки студијски програм посебно, а место кандидата 
на ранг листи одређује да ли ће се он финансирати из буџета или ће сам плаћати школарину. 
Кандидати који су се пријавили на више студијских програма, биће рангирани на ранг листама свих 
студијских програма на које су се пријавили само уколико по првој жељи нису ушли у квоту за упис 
на терет буџета. 

Критеријуми за формирање ранг листе:
- Успех из средње школе – најмање 16, а највише 40 бодова на одељењу за технологије, односно 

најмање 8 а највише 20 бодова на одељењу за дизајн;
- Тест општег образовања – до 20 бодова;
- Пријемни испит из стручних области (изабраног предмета) - до 40 бодова на одељењу за 

технологије и до 60 бодова на одељењу за дизајн.

Стручни део пријемног испита на одељењу за дизајн чине испит из цртања (који се бодује са највише 
40 бодова) и тест склоности и способности (бодује се са највише 20 бодова).  

Кандидат укупно може освојити највише 100 бодова.
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 Вредновање успеха из средње школе

•	 Упис на студијске програме одељења за технологије 
(Графичка технологија, Безбедност и здравље на раду, Заштита животне средине, 
Менаџмент квалитетом, Рециклажне технологије):
Успех кандидата из средње школе бодује се тако што се збир просечних оцена у свим 
разредима помножи са 2 (два). По овом основу, кандидат може стећи најмање 16, а највише 
40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
За трогодишње образовање, за успех у четвртом разреду узима се успех из трећег разреда, 
тј. трећи разред се бодује у двоструком износу. 

•	 Упис на студијске програме одељења за дизајн 
(Графички дизајн, Дизајн индустријских производа и Модни дизајн производа од коже):  
Успех кандидата из средње школе бодује се као збир просечних оцена у свим разредима. 
По овом основу, кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова. Општи успех у 
средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
За трогодишње образовање, за успех у четвртом разреду се узима успех из трећег разреда, 
тј. трећи разред се бодује у двоструком износу. 

5.1.6.  Награђивани кандидати  

Кандидати који конкуришу за упис, а освојили су неку од награда на такмичењу у организацији 
Министарства просвете РС (I, II или III место), биће ослобођени полагања стручног дела пријемног 
испита. Резултат са такмичења и освојена награда признају се само за сродни студијски програм. Ови 
кандидати током подношења докумената за упис треба да доставе и Диплому о освојеној награди 
(оригинал на увид и једну копију). Награђеним кандидатима ће се евидентирати максималан број 
бодова на стручном делу пријемног испита.

5.1.7.  Спровођење уписа  

Кандидати који су стекли право уписа на основу рангирања на коначној ранг листи, при упису треба 
да доставе следећа оригинална документа, која након уписа остају у Школи:

1. Извод из матичне књиге рођених (крштеницу);
2. Сведочанства  свих  разреда  завршене  средње школе;
3. Диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
4. Две идентичне фотографије димензија 4,5 х 3,5 cm;
5. Потврду о уплати уписнине (сви студенти) и 
6. Потврду о уплати школарине (самофинансирајући студенти). 

Код нас се може студирати на терет буџета, за оне који заузму најбоља места на ранг листи након 
пријемног испита, док остали студенти сами плаћају школарину. Студент који се не упише на 
терет буџета, већ у следећој школској години, ако вредно ради, има шансу да пређе на студирање 
финансирано из буџета. 

Кандидати који плаћају школарину морају донети на упис и потврду о уплати школарине. 
Износ школарине и начини плаћања биће дати у посебном обавештењу. Кандидати који плаћају 
школарину потписују Уговор о студирању, којим се регулишу међусобна права и обавезе студента и 
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Школе у образовном процесу. У случају посебних потреба за похађањем наставе (лица са посебним 
потребама, студенти у радном односу и сл.), Школа ће, у складу са реалним могућностима, настојати 
да студентима омогући квалитетну реализацију свих или дела наставних активности. 

На школовање у Београдској политехници могу се уписати и кандидати који су полагали пријемни 
испит на другој високошколској установи. Такви кандидати упис врше по посебном поступку (пратити 
информације на сајту током уписног рока). 

Кандидати који су имали (или имају) статус студента на неком другом студијском програму Школе 
или друге високошколске установе, могу да се упишу у Школу по посебном поступку, након завршетка 
редовног конкурса за упис (средином септембра месеца), уколико преостане слободних места. 

5.2.   УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

5.2.1.  Студијски програми и критеријуми за упис 

Студијски програми специјалистичких струковних студија са бројем студената за упис и општим 
критеријумима за формирање ранг листе за упис на студијске програме дати су у табели:

Студијски програм 

Општи критеријуми за формирање ранг листе 
(максимум 100 бодова)

критеријум макс. број 
бодова

1.  Графичка производња 
 (16 студената)

претходно образовањe 30

општи тест познавања струке  20
професионални профил (портфолио) 50

2. Оцењивање усаглашености производа 
(16 студената)

претходно образовање 40
општи тест познавања струке 40
професионални профил (портфолио) 20

3. Заштита на раду  
(16 студената)

претходно образовање 40
општи тест познавања струке 20
професионални профил (портфолио) 40

Професионални профил се вреднује у складу са врстом претходног образовања, радним  стажом у струци, 
укупним радним стажом, учешћем на стручним пројектима, признањима о раду, референцама и сл. (детаљније у 
поглављима 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3) 

5.2.2.  Услови за упис у погледу претходног образовања

Услов за упис на свим студијским програмима специјалистичких струковних студија је претходно 
завршен први степен високог образовања (основне струковне студије или основне академске 
студије), односно шести или седми степен стручне спреме. 

5.2.3.  Подношење докумената за упис

Начин и термини за подношење докумената биће дефинисани у Конкурсу за упис студената, који 
ће Школа објавити у медијимa, на огласној табли и сајту школе, најкасније пет месеци пре почетка 
школске године, односно до 01. маја текуће године.  

За пријављивање на конкурс потребна су следећа документа:
•	 копије (оригинали на увид) дипломе о стеченом вишем или високом образовању (или 

уверења o дипломирању, ако диплома још није издата), 
•	 копије (оригинали на увид) извода из матичне књиге рођених,
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•	 доказ о професионалном профилу (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 и

•	 потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита.

Оригинална документа се достављају на увид, а фотокопије се задржавају у Школи.

Висина новчане накнаде за полагање пријемног испита, начин плаћања, број жиро рачуна Школе и 
остали потребни подаци биће дати у Конкурсу за упис. 

5.2.4.  Полагање општег теста познавања струке

Општи тест познавања струке за специјалистичке студије полаже се у терминима и на начин који је 
описан у Конкурсу за упис и у складу са одговарајућим процедурама. Максималан износ бодова на 
општем тесту познавања струке разликује се по студијским програмима и дефинисан је у табели у 
тачки 5.2.1. Области из којих ће се вршити провера знања, као и литература за припрему за полагање 
општег теста познавања струке, дати су за све студијске програме у поглављима 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3. 

5.2.5.  Начин избора кандидата 

Ранг листа кандидата за сваки студијски програм формира се према броју остварених бодова, у 
складу са  начином бодовања кандидата и критеријумима за упис на студијски програм (поглавља 
4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3). Кандидат може бити уписан ако се на коначној ранг листи налази до броја 
одобреног за упис на студијски програм. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у 
року предвиђеним Конкурсом, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу 
на коначној ранг листи. 

Кандидат укупно може освојити највише 100 бодова.

Јединствена ранг листа: формира се за сваки студијски програм, на коју кандидат може уложити 
жалбу у року од 24 сата од дана објављивања. 

Коначна ранг листа се формира након одлуке о поднетим жалбама.

5.2.6.  Спровођење уписа 

Кандидати који су стекли право уписа на основу рангирања на коначној ранг листи, при упису треба 
да доставе следећа оригинална документа:

•	     Извод из матичне књиге рођених (крштеницу);
•	     Диплому о завршеном вишем/високом образовању (или одговарајуће уверење);
•	     Две идентичне фотографије 4,5х3,5 cm;
•	     Потврду о уплати уписнине и 
•	     Потврду о уплати школарине. 

Износ школарине и начини плаћања биће дати у посебном обавештењу. Студенти при упису потписују 
Уговор о студирању, којим се регулишу међусобна права и обавезе студента и Школе у образовном 
процесу. У случају посебних потреба за похађањем наставе (лица са посебним потребама, студенти 
у радном односу и сл.), Школа ће, у складу са реалним могућностима, настојати да студентима 
омогући квалитетну реализацију свих или дела наставних активности. 
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5.3.  УПИС БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Без полагања пријемног испита на студијске програме који се изводе у Школи могу се уписати: 
1. Лица која имају стечено високо образовање на студијама првог степена из истог научно-

стручног поља, односно поља уметности, из којих се изводе студијски програми у Школи; 
2. Лица којима је престао статус студента због исписивања са студија или неуписивањем 

школске године; 
3. Студенти студија првог степена друге самосталне високошколске установе из истог научно-

стручног поља, односно поља уметности, из којих се изводе студијски програми у Школи; 
4. Студенти Школе који желе да пређу на други студијски програм. 

Упис кандидата на поједине студијске програме Школа ће вршити до броја слободних места 
предвиђених студијским програмом. 

Подношење пријава 
 
Пријаве за упис, са потребном документацијом, могу се поднети у периоу од 01.09. до 25.09. текуће 
године за наредну школску годину, односно од 01.09. до 20.09. за студенте који су већ уписани у 
Школу, а који желе да промене студијски програм.

Потребна документација за пријаву 
Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:

•	 копију дипломе (оригинал на увид) о стеченом високом образовању на студијама  првог 
степена  (кандидати који имају завршено високо образовање);

•	 исписницу са високошколске установе (кандидати којима је  престао статус студента због 
исписивања са студија); 

•	 потврду високошколске установе о студирању на тој високошколској установи (кандидати 
студенти друге самосталне  високошколске установе);

•	 индекс (кандидати - студенти који су већ уписани у Школу  на другом студијском програму, односно 
наставном плану и програму).

О осталим потребним документима за упис, као и току уписа без полагања пријемног испита, 
заинтересовани кандидати се могу информисати путем сајта и телефоном. 

5.4.   АНАЛИЗА УПИСА У ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ

•	 У три конкурсна рока за упис студената на основне и специјалистичке струковне студије у 
школску 2013/14. годину уписано је укупно 445 студената, од чега је 401 студент уписан на 
основне струковне студије, а 44 на специјалистичке.
 

•	 На терет буџета уписано је укупно 356 студената, док 45 студената плаћа школарину на 
основним студијама, а 44 плаћа школарину на специјалистичким студијама.

•	 Укупна попуњеност места одобрених квотом за упис на нивоу целе Школе износила је:
- 95 % за буџетска места (само ОСС);
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- 69 % за места на самофинансирању (само ОСС) и 
- 91 % за укупна места (буџетска и самофинансирајућа) расписана по конкурсу за основне 

и специјалистичке студије.

•	 Укупна попуњеност свих буџетских места на основним струковним студијама износи 95 %, при 
чему су буџетска места попуњена на 4 од 8 студијских програма основних струковних студија: 
Заштита животне средине и сва три студијска програма Одељења за дизајн.

•	 Укупна квота за упис студената попуњена је на четири студијска програма основних студија 
(Заштита животне средине и сва три студијска програма Одељења за дизајн) и на студијским 
програмима Графичка производња и Заштита на раду (на специјалистичким студијама). 

•	 Квалитет уписаних студената анализиран је кроз оставрени успех у претходном школовању 
(трогодишње или четворогодишње средње образовање); просечна оцена свих студената 
уписаних на основне струковне студије износила је 3,57. 

•	 Кандидати су током пријављивања на конкурс могли да се пријаве за упис на више студијских 
програма. Уколико су ушли на буџет на студијском програму који је био њихова прва жеља, 
нису били рангирани на осталим студијским програмима на које су евентуално пријавили. Тако 
су ранг листе представљале реалну позицију кандидата, јер се имена оних који су пријавили 
више СП нису понављала на свим листама. 

•	 Услов за упис на терет буџета био је минимум 50 бодова (успех у средњој школи + пријемни) 
и позиција на ранг листи у оквиру одобрене буџетске квоте за упис. Услов за упис у статусу 
самофинансирања био је минимум 30 бодова (успех у средњој школи + пријемни) и позиција 
на ранг листи унутар одобрене квоте за упис самофинансирајућих студената.

Тренд пораста броја уписаних студената (до 2009. године) је незнатно нарушен благим падом броја 
уписаних у периоду 2010-2013., што се делом може тумачити смањеним бројем средњошколаца тј. 
негативним природним прираштајем у Србији и повећањем броја акредитованих високошколских 
установа и студијских програма.



информатор за упис

42                                                                              београдска политехника

6.  ПРИЗНАЊА СТУДЕНТИМА   

Регистар награда које су додељене студентима Београдске политехнике може се погледати на сајту 
Школе, http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/ostvareni-uspesi/. У току школовања студенти 
излажу своје радове из области дизајна и технологија и потврђују своју компетентност на више 
начина, између осталог и:

•	 учешћем на редовним годишњим изложбама радова студената школе, које се организују у 
признатим и добро посећеним просторима као што су Галерија Студентског града у Београду, 
БИГЗ у Београду, Галерија New Moment у Београду, Житомлин-Лука Београд (изложба у 
оквиру Design Wеек-a), art@art галерија у Студентском културном центру Београда, Галерија 
у Краљеву, Културни центар у Чачку, Музеј Срема у Сремској Митровици, Културни центар у 
Вршцу…

•	 традиционалним учешћем и награђивањем студената Београдске политехнике на изложби 
студентских радова „ИНОСТ МЛАДИХ“ у Бања Луци, у организацији Савеза проналазача 
Републике Српске;

•	 реализацијом интегрисаних пројеката из области дизајна и заштите животне средине, што је 
медијски значајно пропраћено и, од стране стручњака, ласкаво оцењен Београдски еколошки 
дизајн, који је донео пуну афирмацију стваралаштва студената Београдске политехнике; 
Београдски еколошки дизајн (Бео-еко-дизајн) реализовали су током 2008. године студенти 
студијских програма Графички дизајн, Дизајн индустријских производа и Заштита животне 
средине; резултате свог рада су презентовали на школској стручној трибини, као и презентацијом 
и изложбом у свечаној сали Скупштине града Београда, у склопу обележавања Светског дана 
заштите животне средине; изложба  најбољих студентских радова постављена је и у холу 
„Политике“, а у току недељу дана трајања посетили су је бројни Београђани (покровитељ овог 
пројекта био је Секретаријат за заштиту животне средине града Београда);

•	 учешћем и наградом на изложби „Проналазаштво – Београд, 2009“ - Јована Ћика, бронзана 
медаља у области индустријског дизајна;

•	 освајањем награде „МЛАДИ ПРОНАЛАЗАЧ“ Савеза проналазача Србије и фондације «MЛАДЕН 
СЕЛАК» - Београд, 2009. (студент Жељко Здравковић, за пројекат Баштенска прскалица);

•	 јавним излагањима заједно са већ афирмисаним дизајнерима, како по објављеним 
изложбама тако и по објављеним конкурсима на којима су добијали награде. На основу 
пријављених радова, наши студенти редовно излажу у Милану у Galeria Arte Reale, а затим у 
мају следи Миксер Дизајн у Београду;

•	 учешћем студената завршне године студијског програма Заштита животне средине у 
стручном пројекту Ставови становништва Београда о рециклажи (2008. године); 
резултати истраживања представљени су у Скупштини града Београда и изазвали су  велико 
интересовање медија;

•	 учешћем студената завршне године студијског програма Заштита животне средине у 
стручним пројектима Испитивање спремности становништва Београда за прихватање 
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имплементације нових метода управљања комуналним и опасним отпадом (2010. године) 
и Ставови ђака палилулских школа о отпаду са посебним аспектом на електрични и 
електронски отпад (2009. године); студенти су своје резултате презенотовали на школској 
стручној трибини Уторком у подне;

•	 учешћем на конкурсима за најбоље дипломске радове Високих школа струковних студија 
у организацији Привредне коморе Београда, где су наши студенти у последњих пет година 
освојили четири награде (Јелена Ивановић, Јована Ћика, Татјана Богдановић и Зоран Бојић);

•	 освајањем годишње награде Привредне коморе Београда за најбољи дипломски рад одбрањен 
на високим школама у Србији у току школске 2009/10. године (Зоран Бојић, студент прве 
генерације акредитованог студијског програма Заштита животне средине са темом рада Прилог 
истраживању еколошке свести ђака београдских школа на примеру е-отпада);

•	 освајањем годишње награде Привредне коморе Београда за најбољи дипломски рад 
одбрањен на високим школама у Србији у току школске 2009/10. године (Татјана Богдановић, 
студент студијског програма Дизајн индустријских производа, са темом рада Примена 
AUTOCAD-a у изради идејног решења кухињског намештаја);

•	 освајањем златне медаље Савеза проналазача Републике Српске “ИНОСТ МЛАДИХ 2010”, 
Бања Лука, Република Српска, БиХ (студент Жељко Здравковић, за пројекат Баштенска 
прскалица); 

•	 освајањем сребрне медаље Савеза проналазача Републике Српске “ИНОСТ МЛАДИХ 2009”, 
Бања Лука, Република Српска, БиХ (студенткиња Јована Ћика, за пројекат Флексибилна 
ергономска столица);

•	 учешћем на конкурсима за дизајнерска решења у организацији СИЕПА наши студенти су 
освојили четири награде на конкурсу СИЕПА “Редизајн: Стварамо нове брендове 2011” 
у организацији Републичке агенције за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) и у 
сарадњи са Министарством омладине и спорта РС и Привредном комором Републике Србије 
(студенти Београдске политехнике Момчило Мићић, Иван Вуковић и Илијана Вујатовић, 
Немања Мањенчић, Никола Бајчић, – сви са студијског програма Графички дизајн);

•	 освајањем медаља Савеза проналазача Републике Српске на међународној изложби идеја, 
иновација и стваралаштва «ИНОСТ МЛАДИХ 2011» - Бања Лука, Република Српска, БиХ: студент 
Јелена Јакшић за пројекат “ЕКО ПЛЕЈЕР” (сребрна медаља),  студент Жељко Здравковић за 
пројекат “SMART PHONE BOOT DIGITAL 3D NAVIGATOR“ (сребрна медаља), студент Милија 
Мајсторовић за дипломски рад “МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ КОМАД НАМЕШТАЈА“ (сребрна 
медаља) и студент Дејан Подунавац за пројекат “SHOE POLISHER“ (сребрна медаља);

•	 освајањем златне плакете са ликом Николе Тесле за колективан наступ и представљање 
Београдске политехнике на међународној изложби проналазака, нових технологија и дизајна 
„ПРОНАЛАЗАШТВО – БЕОГРАД 2011’’ (студенти Јелена Јакшић, Жељко Здравковић, Милија 
Мајсторовић, Дејан Подунавац и Никола Кривокапић - сви са студијског програма Дизајн 
индустријских производа); 

•	 освајањем медаље са ликом Николе Тесле на међународној изложби проналазака, нових 
технологија и дизајна „ПРОНАЛАЗАШТВО – БЕОГРАД 2011”: студент Дејан Подунавац за пројекат 
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“SHOE POLISHER“ (бронзана медаља) и студент Жељко Здравковић за пројекат “SMART PHONE 
BOOT DIGITAL 3D NAVIGATOR“ (бронзана медаља); 

•	 изложбом и модном ревијом студентских радова одељења за дизајн – од 17. дo 30. марта 
2011. године, Дoм културе Студентски град (велика галерија), Нови Београд;

•	 учешћем на модној ревији студената Београдске политехнике 25. маја 2011. године у “Сава 
центру” поводом 10 година компаније “Oriflame” у Србији; аутори модела су били студенти 
студијског програма Модни дизајн производа од коже; модна ревија је била један од 
сегмената богатог музичко-сценског програма, којем је присуствовало више хиљада званица;

•	 учешћем у стручном пројекту Прилог имплементацији Правилника о управљању медици-
нским отпадом у сегменту неупотребљивих лекова, који су заједнички реализовали 
студенти завршне године студијских програма Заштита животне средине, Дизајн 
индустријских производа и Графички дизајн; студенти су о резултатима обавестили јавност 
путем изложбе радова одржаних у холу Школе 31. маја 2011. године, стручном трибином 
УТОРКОМ У ПОДНЕ на којој су предавачи били студенти – учесници пројекта, изложбом и 
трибином у свечаној сали Скупштине града Београда у склопу обележавања Светског дана 
заштите животне средине и у месној заједници Липов Лад ГО Звездара 10. маја 2011. године; 
пројекат су подржали Министарство здравља, Министарство животне средине, рударства и 
просторног планирања, Секретаријат за заштиту животне средине града Београда, Фонд за 
заштиту живонте средине, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Апотекарска 
установа Београд, Градске општине Звездара и Палилула;

•	 учешћем студената студијског програма Модни дизајн производа од коже на изложби 
студентских радова “СЕЧЕЊА И ПРЕКЛАПАЊА” у Великој галерији СКЦ-а у Београду (од 31. 
октобра до 10. новембра 2011. године);

•	 освајањем дипломе са златном плакетом на међународној изложби идеја, иновација и 
стваралаштва ИНОСТ МЛАДИХ 2013, Савез иноватора Републике српске, БИХ, Република Српска 
– студенти Игор Миоковић и Марко Миладиновић за рад Редизајн задње стране и предњег 
браника новог градског нископодног возила ИК128М фирме „ИКАРБУС“ из Земуна;

•	 освајањем дипломе са сребрном плакетом на међународној изложби идеја, иновација и 
стваралаштва ИНОСТ МЛАДИХ 2013, Савез иноватора Републике српске, БИХ, Република 
Српска – студенткиња Сенка Костић за рад “канта за отпатке LINE”;

•	 освајањем специјалне дипломе на међународној изложби идеја, иновација и стваралаштва 
ИНОСТ МЛАДИХ 2013, Савез иноватора Републике српске, БИХ, Република Српска – студент Иван 
Божиноски за рад “лампа са радним називом ЛИБЕРТИ”.

Регистар свих награда које су друге установе доделиле студентима Београдске политехнике може се 
погледати на сајту Школе, http://www.politehnika.edu.rs/#!/beogradska-politehnika/ostvareni-uspesi/.
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7.  НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА СТУДЕНАТА 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 треба 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 врлодобра (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 05. марта 
суботом oд 10 до 14 часова у згради Школе у Бранковој 17 (детаљније информације код 
проф. Петра Радловића, е-mail: pradlovic@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 
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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 2016/2017. 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 2016/17. 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.
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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.
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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 2016 који се одржава 
11. и 12. 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.    
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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 2016/17. 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.
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Добродошли на УПИС у Београдску политехнику!

Постани студент 58. генерације академаца који су се одшколовали код нас и од 
којих је 84,7 % данас запослено!

Зашто да трошиш новац за школарину, када Држава може да финансира твоје 
школовање на Београдској политехници!

Постани струковни инжењер, струковни дизајнер или специјалиста!

Уколико желиш да се бавиш технолошком струком, нека твој животни позив буде графичка 
технологија, безбедност и здравље на раду, заштита животне средине, рециклажне 

технологије или менаџмент квалитетом!

Уколико си наклоњен уметничкој струци и дизајну, студирај графички дизајн, дизајн 
индустријских производа или модни дизајн производа од коже и постани струковни 

дизајнер најбољи у свом послу!

Пријави се на Конкурс за упис на Београдску политехнику и осигурај себи примењено 
знање из технологије или дизајна!

Приручником за полагање пријемног испита (тест општег образовања, цртање, тест 
склоности и способности (за дизајн), математика, хемија, биологија и информатика), као 
и припремном наставом за цртање и тест склоности и способности (за дизајн), желимо 

да Ти олакшамо полагање пријемног испита! 
У Приручнику се налазе и смернице за припрему за полагање Општег теста познавања 

струке за упис на специјалистичке струковне студије. 

Ако имаш проблема са хемијом, математиком и физиком можеш похађати бесплатан уводни 
курс који организује Школа у септембру месецу.

ВРАТА НАШЕ ШКОЛЕ СУ ОТВОРЕНА  
ЗА ВАША ПИТАЊА И КОНСУЛТАЦИЈЕ 

У ЗГРАДИ ШКОЛЕ, ул. Катарине Амброзић бр. 3 на Звездари  
(обратити се помоћнику секретара Школе, г-ђи Нађи Ђорђевић)   

ДОБРОДОШЛИ У БЕОГРАДСКУ ПОЛИТЕХНИКУ
Београд, Бранкова 17 и Катарине Амброзић 3 (бивша Крфска 7)
телефони: (011) 64 10 990; 64 11 630; 26 33 127;  факс: (011) 263 23 41/ 78 09 731
интернет адреса: http://www.politehnika.edu.rs/#!/info-desk/upis-novih-studenata/   
уписна комисија: dzarkovic@politehnika.edu.rs / ndjordjevic@politehnika.edu.rs
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Белешке:
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