На основу Дозволе за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 612-0001389/2019-06 од 23.08.2019. године број 612-00-623/2022-06 од 18.04.2022. године), Одлуке Владе РС о
броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се
финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач
Република Србија у школској 2022/2023 години (,,Службени Гласник РС,, бр. 66/2022 од 10.06.2022.
године) и члана 10. Правилника о мастер струковним студијама, пријави, припреми и одбрани завршног
мастер рада (бр. 01-1/155-11 од 25.06.2020.године и бр. 01-1/397-6 од 05.11.2020. године), АКАДЕМИЈА
ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, оглашава
Д О П У Н У
К О Н К У Р С А
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА- уписује укупно 295
студената, од којих 17 студената који не плаћају школарину и 278 студената који плаћају
школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:
Одсек Ниш

Р.Б.

Студијски програм

1.
2.

Управљање отпадом
Мултимедијалне комуникационе
технологије
Грађевинске конструкције и управљање
изградњом
Производно-информационе технологије
Друмски саобраћај и трансорт
Информационе технологије и системи
Укупно:

3.
4.
5.
6.

Студенти
који не
плаћају
школарину
2

Студенти
који
плаћају
школарину
30

2

30

32

2

30

32

2
2
1
11

30
30
31
181

32
32
32
192

Укупно
32

Oдсек Врање
Р.Б.

Студенти који
Студенти
не плаћају
који плаћају
школарину
школарину
2
14
14
2

Студијски програм

1. Технолошко инжењерство
2. Међународна економија и
предузетништво
Укупно:

4

28

Укупно
16
16
32

Одсек Пирот
Р.Б.
1.

Студијски програм
Струковни мастер васпитач

Студенти који
Студенти
не плаћају
који плаћају
школарину
школарину
2
69

Укупно
71

1. Услови уписа
На мастер струковне студије може се уписати лице:
- које је завршило студије првог степена и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова, односно лице 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
2. Посебни услови уписа – Одсек Ниш
- које је положило пријемни испит за упис на мастер струковне студије
3. Избор кандидата
Одсек Пирот и Врање
- Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према општој просечној оцени
оствареној на основним студијама.
Одсек Ниш
- 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.
4. Трајање студија
Мастер струковне студије трају две године, односно четири семестра и имају најмање 120 ЕСПБ
бодова.
5. Висина школарине
Школарина за мастер струковне студије у Одсеку Ниш износи 80.000,00 динара по години, уз
могућност плаћања у 10 месечних рата.
Школарина за мастер струковне студије у Одсеку Врање и Пирот износи 70.000,00 динара по
години, уз могућност плаћања у 10 месечних рата.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Први конкурсни рок
ОДСЕК НИШ
Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Ниш или Одсека Пирот: од 04. до 06. јула 2022.
године од 08 до 14 часова.
- Електронско пријављивање кандидата преко линка https://studistest.akademijanis.edu.rs/upismaster/prijava вршиће се од 15 јуна. до 06. јула. 2022. године у складу са упутством.
- Полагање пријемног испита 08. јула 2022. године у 10 часова у просторијама Одсека Ниш или
Одсека Пирот (кандидат се изјашњава приликом пријаве на конкурс где жели да полаже пријемни
испит).
- Објављивање јединствене ранг листе до 09. јула 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе до 14. јула 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године од 10 до 14 часова.
Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на
студијске програме Одсека Ниш организоваће се у просторијама Одсека Ниш.
Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на
студијске програме Одсека Ниш може да се организује и у просторијама одсека Пирот ако се за
полагање у том Одсеку пријави више од 10 кандидата.
ОДСЕК ВРАЊЕ
- Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Врање од 04. до 06. јула 2022. одине од 08 до 14
часова.
- Електронско пријављивање кандидата преко линка https://studistest.akademijanis.edu.rs/upismaster/prijava вршиће се од 15 јуна до 06. јула. 2022. године у складу са упутством.
- Објављивање јединствене ранг листе до 07. јула 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе до 11. јула 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 13. и 14. јула 2022. године од 10 до 14 часова.
ОДСЕК ПИРОТ
- Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Пирот и Одсека Ниш од 04. до 06. јула 2022.
године од 08 до 14 часова.
- Електронско пријављивање кандидата преко линка https://studistest.akademijanis.edu.rs/upismaster/prijava вршиће се од 15 јуна. до 06.јула. 2022. године у складу са упутством.
- Објављивање јединствене ранг листе до 09. јула 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе до 14. јула 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 15. јула 2022. године од 10 до 14 часова
Други конкурсни рок
ОДСЕК НИШ
- Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Ниш или Одсека Пирот: од 19. до 21. септембра
2022. године од 08 до 14 часова.
- Електронско пријављивање кандидата преко линка https://studistest.akademijanis.edu.rs/upismaster/prijava вршиће се од 01.августа. до 21. септембра 2022. године у складу са упутством.
- Полагање пријемног испита 23. септембра 2022. године у 10 часова у просторијама Одсека Ниш
или Одсека Пирот (кандидат се изјашњава приликом пријаве на конкурс где жели да полаже
пријемни испит).
- Објављивање јединствене ранг листе до 24. септембра 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе до 29. септембра 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 30. септембра 2022. године од 10 до 14 часова.

Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на
студијске програме Одсека Ниш организоваће се у просторијама Одсека Ниш.
Пријем докумената и одржавање пријемног испита за кандидате који конкуришу на
студијске програме Одсека Ниш може да се организује и у просторијама одсека Пирот ако се за
полагање у том Одсеку пријави више од 10 кандидата.
ОДСЕК ВРАЊЕ
- Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Врање: од 19. до 21. септембра 2022. године од
08 до 14 часова.
- Електронско пријављивање кандидата преко линка https://studistest.akademijanis.edu.rs/upismaster/prijava вршиће се од 01.августа. до 21. септембра 2022. године у складу са упутством.
- Објављивање јединствене ранг листе до 22. септембра 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе до 26. септембра 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 27 и 28. септембра 2022. године од 10 до 14 часова.
ОДСЕК ПИРОТ
- Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Пирот или Одсека Ниш: од 19. до 21. септембра
2022. године од 08 до 14 часова.
- Електронско пријављивање кандидата преко линка https://studistest.akademijanis.edu.rs/upismaster/prijava вршиће се од 01.августа. до 21. септембра 2022. године у складу са упутством.
- Објављивање јединствене ранг листе до 24. септембра 2022. године.
- Објављивање коначне ранг листе до 29. септембра 2022. године.
- Упис примљених кандидата: 30. септембра 2022. године од 10 до 14 часова.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
ОДСЕК НИШ
1. Фотокопију дипломе о стеченом првом степену/ 6.1. степену високог 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.
ОДСЕК ВРАЊЕ
1. Фотокопију дипломе о стеченом првом степену/ 6.1. степену високог образовања, а оригинал
на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
ОДСЕК ПИРОТ
1. Фотокопију дипломе о стеченом првом степену / 6.1. степену високог образовања, а оригинал
на увид, или оверену фотокопију уверења о дипломирању.
2. Фотокопију додатка дипломе или уверење о положеним испитима.
ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
ОДСЕК НИШ
Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:
- оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи 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 8.000,00 динара на жиро рачун Академије техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 02.
- за стране држављане износи 1.000 евра у динарској противредности
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
ОДСЕК ВРАЊЕ
Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:
- оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи 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 техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 03.
- за стране држављане износи 1.000 евра у динарској противредности.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
ОДСЕК ПИРОТ
Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:
оверену фотокопију дипломе и додатак дипломи 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 техничковаспитачких струковних студија, број: 840-2111666-06, позив на број 04.
- за стране држављане износи 1.000 евра у динарској противредности
-

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
За ближа обавештења обратити се:
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ОДСЕК НИШ
Адреса: Александра Медведева 20, 18000 Ниш
Тел.: +381 18 588 211
Web: https://www.vtsnis.edu.rs/sr/
E-mail: info@akademijanis.edu.rs
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ОДСЕК ВРАЊЕ
Адреса: Филипа Филиповића 20, 17500 Врање
Тел.: +381 17 421 859
Web: https://www.visokaskola.edu.rs/sr/
E-mail: info@akademijanis.edu.rs
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ОДСЕК ПИРОТ
Адреса: Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот
Тел.: +381 10 345 237
Web: http://pakadem.edu.rs/
E-mail: info@akademijanis.edu.rs

