
  
 
 
  На основу дозволе за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 612-00-
01389/2019-06 од 23. 08. 2019. године) и члана 10. Правилника о мастер струковним студијама, пријави, 
припреми и одбрани завршног мастер рада (01-1/155-11 од 25. 06. 2020. године), АКАДЕМИЈА 
ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ОДСЕК НИШ, оглашава 
 
 

К О Н К У Р С  
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-ОДСЕК НИШ уписује у првом 
уписном року у прву годину мастер струковних студија на студијском програму укупно 32 студента 
који се сами финансирају, на следећeм акредитованoм студијскoм програму: 
 

Студијски програм број студената 
Производно-информационе технологије 
(ужа област: Машинско инжењерство) 32 

 
1. Услови уписа 

На мастер струковне студије може се уписати лице: 
- које је завршило основне струковне студије одговарајуће стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука и образовно-научног поља природно-математичких 
наука и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова;  

- које је завршило специјалистичке струковне студије другог степена, у оквиру образовно-научног 
поља техничко-технолошких наука и образовно-научног поља природно-математичких наука, 
по прописима који су важили до 7.10.2017.године, односно ступања на снагу закона о високом 
образовању;  

- које је завршило студије по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 
образовању, под условом да је та диплома најмање еквивалентна дипломи основних струковних 
студија у складу са Законом, у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука и 
образовно-научног поља природно-математичких наука; и 

- које је положило пријемни испит за упис на мастер струковне студије  
 

2. Избор кандидата 

- Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на 
пријемном испиту и према општој просечној оцени оствареној на основним студијама.  

- Школа утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ за студијски програму.  
- Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину 

студија. 
- Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није прописно 

утврђен може поднети приговор руководиоцу Одсека у року од 24 часа од објављивања ранг 
листе.  



- Руководилац Одсека доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. 
Кандидат може изјавити жалбу Савету Академије у року од 24 часа од пријема одлуке руководиоца 
Одсека. Савет решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема. 

- Након одлучивања по приговорима, Академија утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ 
примљених кандидата. 

- Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом конкурсу не упише у прописаном року 
Академија ће, уместо њега, уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, 
у року утврђеним конкурсом. 

 
3. Трајање студија 

Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестра и имају најмање 120 ЕСПБ 
бодова. 
 

4. Висина школарине 

Школарина за мастер струковне студије износи 70.000,00 динара по години, уз могућност плаћања у 
10 месечних рата. 

 
Kонкурсни рок: 

• Пријављивање на конкурс дo 09. децембра од 9 до 14 часова. 
• Полагање пријемног испита 10. децембра 2020. године у 10 часова. 
• Јединствена ранг листа пријављених кандидата до 10. децембра 2020. године до 20 

часова. 
• Објављивање коначне ранг листе до 11. децембра 2020. године до 10 часова. 
• Упис примљених кандидата 11. децембра 2020. године од 10 до 14 часова. 

 
Пријаве на конкурс подносе се служби за студентска питања, где се и добија образац пријаве. 
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 

1. Фотокопију дипломе о стеченом I степену високог  струковног образовања, а оригинал на 
увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању. 

2.  Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима. 
3. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро 

рачун Aкадемије техничко-васпитачких струковних студија број: 840-2111666-06, позив  
на број 02. 

или онлајн на адреси: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-nis. 
 

За упис примљени кандидати подносе: 

-  оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању,  
-  извод из матичне књиге рођених, 
-  две фотографије 4,5 × 3,5 cm, 
-  семестралну уплату у износу од 5.000,00 динара 
-  уплатницу за I рату школарине на износ од 7.000,00 динара на жиро рачун Академије техничко-

васпитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02. 
 
 За ближа обавештења обратити се: 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  - ОДСЕК НИШ  
Адреса: Александра Медведева 20, 
18000 Ниш 
Тел.: +381 18 588 211 
Web: http://vtsnis.edu.rs/ 
E-mail: info@vtsnis.edu.rs  
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