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I -  ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
 

1.  Трајање студија: 3 године  (6 семестара) 

2.   Број бодова: 180 ЕСПБ бодова 

3.   Број студената: 

-Студијски програм Дизајн ентеријера- 15 студената (10 буџетских студента и 5 

самофинансирајућих студената) 

Стечено звање: Струковни дизајнер 

 

-Студијски програм Графички дизајн-18 студената (10 буџетских студената и 8 

самофинансирајућих студената) 

 

Стечено звање: Струковни дизајнер 

 

-Студијски програм Медији слике - 15 студената (10 буџетских студената и 5 

самофинансирајућих  студента) 

 

Стечено звање:Струковни ликовни уметник 

 

I/1 - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – први конкурсни рок 

 

1. Пријављивање на конкурс: 

20, 21. и 22. јуна 2022. године од 09:00 до 14:00 часова 

2. Распоред и термини полагања пријемног испита (листа пријављених кандидата) ће 

бити објављени на сајту Академије/Одсека за уметност и дизајн 22. јуна 2022. године. 

3. Пријемни испит ће се одржати: 

23, 24. 25.и 26.  јуна 2022. године. 

4. Привремена (прелиминарна) ранг листа биће објављена 28. јуна 2022.године. 

5. Кандидати могу поднети приговор на привремену (прелиминарну) ранг листу дана 

28. и 29. јуна 2022. године.  

6. Коначна ранг листа биће објављена 06. јула 2022. године. 

7. Упис кандидата који стекну право уписа, обавиће се по студијским програмима 13. и 

14. јула 2022. године. 



  

 

 

I /2 - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – други конкурсни рок 

 
1. Пријављивање на конкурс у другом конкурсном року (основне струковне студије) 

обавиће се 31. августа, 01. и 02. септембра 2022.године  

2. Распоред и термини полагања пријемног испита (листа пријављених кандидата) ће 

бити објављени на сајту Академије/Одсека за уметност и дизајн 02. септембра 

2022.године  

3. Пријемни испит ће се одржати 05. и 06. септембра 2022.године. 

4. Привремена (прелиминарна) ранг листа биће објављена 06.септембра 2022.године 

5. Кандидати могу поднети приговор на привремену (прелиминарну) ранг листу до  

07. септембра 2022. године.  

6. Коначна ранг листа биће објављена 09. септембра 2022. тј. 13. Септембра 2022. 

године услучају да буде поднета жалба Савету. 

7. Упис кандидата који стекну право уписа, обавиће се по студијским програмима  

12. тј. 14. септембра 2022. године у случају да буде поднета жалба Савету. 
 

 

I/3- ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – трећи конкурсни рок 

 
1. Пријављивање на конкурс у трећем конкурсном року (основне струковне студије) 

обавиће се 14., 15.и 16. септембра 2022.године. 

2. Распоред и термини полагања пријемног испита (листа пријављених кандидата) ће 

бити објављен на сајту Академије/Одсека за уметност и дизајн 16. септембра 

2022.године 

3. Пријемни испит ће се одржати 19. и 20. септембра 2022године. 

4. Привремена (прелиминарна) ранг листа биће објављена 20. септембра 2022.године. 

5. Кандидати могу поднети приговор на привремену (прелиминарну) ранг листу  

до 21. септембра 2022.године 

6. Коначна ранг листа биће објављена 23. септембра 2022.г.тј. 27. септембра 2022. 

године у случају да буде поднета жалба Савету. 

7. Упис кандидата који стекну право уписа, обавиће се по студијским програмима  

26. септембра тј. 28.септембра 2022.године у случају да буде поднета жалба Савету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
 

1.   Трајање студија: 2 године (4 семестра)  

2.   Број бодова: 120 ЕСПБ бодова  

3.   Број студената: 

 

Студијски програм АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ - 10 студената 

10 самофинансирајућих студената 

(стечено звање:  Струковни мастер ликовни уметник) 

 

Студијски програмДИЗАЈН – 20 студената 

Модул: БРЕНД ДИЗАЈН 

10 самофинансирајућих студената 

(стечено звање:  Струковни мастер дизајнер - Бренд дизајнер) 

Модул: ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН 

10 самофинансирајућихстудената 

(стечено звање: Струковни мастер дизајнер - Просторни дизајнер 

 

II/1 МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ- првиконкурсни рок 

 

1.Пријављивање на конкурс обавиће се 26, 27. и 28. септембра 2022. године                  

од 09:00 до 14:00 часова. 

2.Распоред и термини полагања пријемног испита (истицање спискова) ће бити 

објављен и на сајту Академије/Одсека за уметност и дизајн 28. септембра 2022.године. 

3.Пријемни испит одржаће се 29. септембра 2022. године. 

4.Привремена (прелиминарна) ранг листа биће објављена 03. октобра 2022.године. 

5. Приговори на привремену ранг листу могу се поднети до 03. октобраи 04. октобра 

2022.године. 

6.Коначна ранг листа биће објављена 06. октобра 2022. године тј. 07. октобра2022. 

године у случају подношења жалбе Савету. 

7. Упис ће се вршити 07. октобра 2022. године тј. 11. октобра2022.године у случају да 

буде поднета жалба Савету. 

 

II/2 МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ- други конкурсни рок 

 

1. Пријављивање на конкурс обавиће се 10., 11. и 12. октобра 2022. године                          

од  09:00 до 14:00 часова. 

2.Распоред и термини полагања пријемног испита (истицање спискова) ће бити 

објављени на сајту Академије/Одсека за уметност и дизајн 12. октобра 2022. године. 

3.Пријемни испит одржаће се 13.октобра 2022. године. 

4.Привремена (прелиминарна) биће објављена 14. октобра 2022. године. 

5. Приговори на привремену (прелиминарну) ранг листу могу се поднети 14. октобра и 

17. октобра 2022. године. 

6.Коначна ранг листа биће објављена 19. октобра 2022. године тј 21. октобра 2022. 

године у случају подношења жалбе Савету. 

7. Упис ће се вршити 20. октобра 2022. године тј. 24. октобра 2022.године у случају да 

буде поднета жалба Савету. 



ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 
 

* Пријава на конкурс, пријемни испит и упис кандидата вршиће се у просторијама 

Одсека за уметност и дизајн у Београду, ул. Панте Срећковића бр. 2. 

 

*Број студената који се финансира  из буџета је утврђен према Одлуци Владе 

Републике Србије о броју студената за упис у прву годину  основних и мастер 

струковних студија који се финансирају из буџета РС за академије и високе школе чији 

је оснивач РС  у школској 2022/2023 год.   

 

*Уколико се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у 

предвиђеном року губи то право, а Академија/ Одсек за уметност и дизајн ће уместо 

њега уписати другог кандидата а према редоследу на коначној ранг листи. 

 

*Београдска академија пословних и уметничких струковних студија- Одсек за уметност 

и дизајн задржава право промене термина конкурсних рокова у складу са 

Упутством за спровођење конкурса за  упис студената у прву годину основних и мастер 

струковних  студија  школске  2022/2023.  
        

 

 

 

 

 

  

 

 


