
  На основу Oдлуке Владе Републике Србије  о броју студената за упис у прву годину 
студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета РС за високе 
школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години 
(„Службени гласник РС“ бр. 53/2021 од 28.05.2021. године), Одлуке о акредитацији студијског 
програма Пословни информациони системи (бр. 612-00-00216/4/2021-03 од 07.10.2021. године), 
Одлуке о акредитацији студијског програма Комуникационе технологије, (бр. 612-00-00212/4/2021-
03 од 11.10.2021. године), Одлуке о акредитацији студијског програма Грађевинско инжењерство, 
(бр. 612-00-00211/4/2021-03 од 30.09.2021. године),  Одлуке о акредитацији студијског програма 
Савремене рачунарске технологије, (бр. 612-00-00209/4/2021-03 од 11.10.2021. године),  Одлуке о 
акредитацији студијског програма Индустријско инжењерство, (бр. 612-00-00210/4/2021-03 од 
07.10.2021. године), Одлуке о акредитацији студијског програма Инжењерство намештаја и 
ентеријера, (бр. 612-00-00213/4/2021-03 од 07.10.2021. године),  Одлуке о акредитацији студијског 
програма Прехрамбена технологија (бр. 612-00-00217/5/2021-03 од 19.10.2021. године), 
АКАДЕМИЈА  ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА оглашава 
 
 

 ИНТЕРНИ КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА АКАДЕМИЈЕ ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ 
ПО ДУАЛНОМ МОДЕЛУ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА уписује у прву 
годину студијских програма основних струковних студија по дуалном моделу студија у школској 
2021/2022. години укупно 29 студената који су се у школској 2021/2022. години рангирали на терет 
буџет РС, на следећим акредитованим студијским програмима: 
 
ОДСЕК ПИРОТ  

Студијски програм Број студената Послодавац 

Пословно информациони систем 5 студената Tigar Tyres Пирот 
 
ОДСЕК НИШ 

Студијски програм Број 
студената Послодавац 

Комуникационе технологије 5 студената LEONI Wiring Systems Soultheast доо Ниш 

Грађевинско инжењерство 4 студената Пут инжењеринг 

Савремене рачунарске технологије 5 студента LEONI Wiring Systems Soultheast доо Ниш 
British American Tobacco  Врање 

Индустријско инжењерство 7 студената LEONI Wiring Systems Soultheast доо 
Прокупље 
Минг ковачница 
Алфа плам Врање 

 
ОДСЕК ВРАЊЕ  

Студијски програм Број студената Послодавац 

Инжењерство намештаја и ентеријера 5 студената Топ Софа 
,,Симпо“ Врање 

Прехрамбена технологија 3 студента ,,Породична млекара Величковић“ 



УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. За упис на прву годину основних струковних студија дуалног образовања у школској 
2021/22. години могу да конкуришу кандидати  који су уписали прву годину основних 
струковних студија на терет буџета Републике Србије на студијском програму који је 
акредитован за реализацију дуалног модела студија 
 

2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата 
 Општи успех постигнут у средњем образовању 
 Позитивно мишљењe послодавца након интервјуисања кандидата. 
        

3.  Избор кандидата 
 а) Избор кандидата за упис у прву годину основних струковних студија обавља се према 
резултату постигнутом на пријемном испиту, општем успеху  постигнутом у средњој школи и 
позитивног мишљења послодавца након интервјуисања кандидата. 
        

 
Конкурсни рокови 

- Пријављивање кандидата у просторијама Одсека Ниш, Врање и Пирот у периоду од 
21.12.2021. године до 30.12.2021. године и у периоду од 10.01.2022. године до 14.01.2022. 
од 09 до 14 часова. 

 
          Интервју са пријављеним кандидатима обавиће послодавци након  завршетка пријаве на 
конкурс о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 

Пријаве кандидата који не приступе интервјуу неће бити узете у разматрање. Приликом 
избора студената за упис, предност ће имати студенти који покажу већу мотивисаност и спремност 
за студирање  
 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе: 
- потврду да су студенти прве године основних струковних студија студијског програма за 
који конкуришу; 
- биографију; 
- мотивационо писмо. 
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