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Академија техничких струковних студија Београд је државна 
високошколска установа основана Одлуком Владе Републике 
Србије 2019. године статусном променом спајања Високе школе 
струковних студија – Београдска политехника, Високе техничке 
школе струковних студија Нови Београд, Високе инжењерске 
школе струковних студија Техникум Таурунум, из Београда, и 
Високе техничке школе струковних студија из Пожаревца.

Академија је самостална високошколска установа са пра-
вима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о 
високом образовању.

Академија реализује основне, специјалистичке и мастер стру-
ковне студије из образовно-научних поља: техничко-техно-
лошке науке и уметност.

Академију чини одсек Београдска политехника, одсек Kомпју-
терско-машинско инжењерство, одсек Техникум Tаурунум и 
одсек Примењене инжењерске науке.

Катедра је наставно-стручна организациона јединица коју чине 
наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих 
научних области за које су бирани.

На Академији постоје следеће катедре: Катедра за машинско 
инжењерство, Катедра за примењено машинско инжењер-
ство, Катедра за електротехничко и рачунарско инжењерство, 
Катедра за инжењерство заштите животне средине и зашти-
те на раду, Катедра за графичко инжењерство и технологије, 
Катедра за општеобразовне и друштвено-хуманистичке науке, 
Катедра за биотехнологије, Катедра за ликовне и дигиталне 
уметности, Катедра за дизајн.

Седиште Академије је у Београду  ул. Катарине Амброзић бр. 3. 
info@atssb.edu.rs
www.atssb.edu.rs 
011 6410 990
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Уважене колегинице и колеге, желимо вам добродошлицу на 
Академију техничких струковних студија Београд. Припреми-
ли смо овај водич како бисмо вас информисали о вашим пра-
вима и обавезама, о студентском животу уопштено, могућно-
стима током студирања у Београду и како бисмо дали одгово-
ре на нека питања која ће вам се свакако јавити током процеса 
образовања и живота у склопу наше Академије, као и упознали 
са специфичностима појединачних одсека који функционишу 
у склопу Академије.

Студије првог степена су основне струковне и академске сту-
дије. У студије другог степена спадају: специјалистичке стру-
ковне, мастер академске, мастер струковне и специјалистич-
ке академске студије, а студије трећег степена су докторске 
академске студије. Школска година почиње 1. октобра и траје 
укупно 12 месеци. Настава траје 30 недеља подељених у два 
семестра. Укупан број часова активне наставе у току школске 
године износи најмање 600 часова. Јесењи семестар почиње 
01. октобра текуће године и завршава се 15. фебруара наредне 
године. Пролећни семестар почиње 16. фебруара наредне го-
дине и траје до 30. септембра наредне године.

Сваки предмет у оквиру студијског програма носи одгова-
рајући број ЕСПБ - Европски систем преноса бодова – чијим 
се збиром означава укупан обим студија. Збир од 60 ЕСПБ бо-
дова одговара просечном ангажовању студента у току једне 
школске године. Један бод представља укупно 25 до 30 сати 
рада, а предвиђено је да студент ради 40 сати недељно. Под 
ангажовањем студента подразумевају се активности у вези са 
наставом (предавања, вежбе, практична настава, семинарски 
радови и др.), самосталним учењем, колоквијумима, испитом и 
израдом завршног рада. Основне струковне студије реализују 
се у обиму од 180 ЕСПБ, специјалистичке струковне 60 ЕСПБ 
и мастер струковне студије 120 ЕСПБ. Европски систем прено-
са бодова омогућује да се положени испити вреднују и у ино-
странству и олакшава студентске размене и признавање оце-
на добијених на нематичној високошколској установи.
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Ваше студије могу бити финансиране из буџета уколико оства-
рите 48 ЕСПБ у току школске године и рангирате се у оквиру 
прописане квоте за буџетско финансирање од стране надлежног 
Министарства. Студенти који су били на самофинансирању могу 
прећи на буџет уколико испуне предвиђене услове за тај статус.

Сваки испит носи 100 поена. Поени се стичу током семестра 
и испитног рока, делимо их на предиспитне обавезе и испит. 
Оцена зависи од укупно освојеног броја поена: 5 – од 50 поена 
или мање, 6 – од 51 до 60 поена, од 7 – 61 до 70 поена, од 8 – 71 до 
80 поена, од 9 – 81 до 90 поена и 10 – од 91 до 100 поена. После три 
неуспела полагања истог испита, студент може да полаже испит 
пред комисијом.

Студентске исправе су: студентска књижица – индекс, дипло-
ма о стеченом високом образовању и додатак дипломи. Дипло-
ма и додатак дипломи се издају и на енглеском језику. Студент 
има право да слуша и полаже предмете који нису предвиђени 
његовим студијским програмом. О тим испитима се води по-
себна евиденција и улазе у додатак дипломи. У додатак дипло-
ми укључују се и ЕСПБ бодови које студент остварује кроз ван-
наставне активности (ангажовање у студентским организација-
ма, представљање Академије на спортским манифестацијама, 
волонтерски рад,…), а у складу са интерним документима висо-
кошколске установе.

Студент има право на:
- упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање
- благовремено и тачно информисање о свим питањимa
- активно учествовање у доношењу одлука, у складу са Законом
- самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења
- повластице које произлазе из статуса студента
- подједнако квалитетне услове студија за све студенте
- образовање на језику националне мањине
- различитост и заштиту од дискриминације
- коришћење библиотеке и осталих ресурса којима распо-
лаже Академија
- консултације
- спортске, културне и остале ваннаставне активности



- да бира и буде биран на изборима за Студентски парламент 
и друге органе високошколске установе

Студент има обавезе да:
- испуњава наставне и предиспитне обавезе
- поштује опште акте установе- поштује права других студе-
ната и запослених у високошколској установи
- заврши студије према уписаном програму у роковима пре-
виђеним статутом Академије и у складу са важећим Законом
- учествује у вредновању квалитета наставе и наставника на 
начин који је предвиђен општим актом Академије
- чува углед и достојанство одсека и Академије, студената, 
наставника и других припадника академске заједнице
- се понаша у складу са етичким кодексом припадника ака-
демске заједнице
- учествује у доношењу одлука, у складу са Законом

Студент подлеже дисциплинској одговорности и у складу са 
Правилником може трпети мере уколико се служи недозвоље-
ним средствима или његово понашање угрожава интегритет 
установе или академске заједнице. Коришћење недозвољених 
средстава на колокивијумима или испитима, полагање коло-
квијима, испита или предиспитних обавеза супротно утврђе-
ним правилима студија, израда писаног рада, полагање испита 
или колоквијума уместо другог студента, лажно представљање 
и слични прекршаји се сматрају недозвољеним понашањем 
студента и на основу тежине прекршаја утврђује се дисциплин-
ска одговорност и изриче одговарајућа казнена мера, а најдра-
стичнија може бити и одузиамње статуса студента и удаљавање 
са високошколске установе.



Студенти остварују право на повластице у складу са стицањем 
статуса студента уписом на Академију техничких струковних 
студија Београд. Поред тога, живот у Београду омогућава ко-
ришћење различитих културних, спортских, друштвених и за-
бавних садржаја.

Смештај у дому додељује се, на основу конкурса, студентима 
чије се школовање финансира из буџета, под условом да сту-
дирају ван места сталног боравка. Редослед за пријем у дому 
утврђује се на основу успеха у претходном школовању и при-
хода породице студента. Конкурс за расподелу места у сту-
дентским домовима расписује Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, најмање два месеца 
пре почетка школске године.

Студентски домови у Београду: Студентски дом „Студентски 
град“, Студентски дом „Карабурма“, Студентски дом „Краљ 
Александар И“, Студентски дом „4. април“, Студентски дом „Ко-
шутњак“, Студентски дом „Патрис Лумумба“, Студентски дом 
„Рифат Бурџевић“, Студентски дом „Слободан Пенезић“,,, Сту-
дентски дом „Вера Благојевић I“, Студентски дом „Вера Благоје-
вић II“, Студентски дом „Жарко Мариновић“, Студентски дом 
„Мика Митровић“.

Више информација, начин и поступак конкурисања за добијање 
студентског дома можете пронаћи на сајту Установе студентски 
центар Београд - www.sc.rs.

Право на исхрану у студентским ресторанима имају студенти 
чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, а да 
би остварили право неопходно је и да располажу Студентском 
чип картицом и жетоном који им обезбеђују улаз у ресторан 
и коришћење прибора за јело. Студенти којима пребивалиште 
(адреса на којој су пријављени) не припада територији града 
Београда, имају право на исхрану у студентским ресторанима и 
то на три оброка дневно (доручак, ручак, вечера). Студенти чије 
се школовање финансира из буџета републике Србије имају 
право на оброке по регресираним ценама, док студенти који 
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сами финансирају своје школовање имају право на три оброка 
дневно, по економским ценама. Студенти којима је пребива-
лиште на територији града Београда имају право на један об-
рок дневно (доручак, ручак или вечеру).

Студентске мензе у Београду са адресама: Карабурма, Мије 
Ковачевића 76, Патрис, Љубице Луковић 1, Рифат, Милана Ра-
кића 77, Краљ Александар I, Бул. Краља Александра 75, Вождо-
вац, Војводе Степе 320, Кошутњак, Благоја Паровића 156, Зе-
мун, Цара Душана 254, Студентски град, Тошин Бунар 151, Мика 
Митровић, Краља Владимира 33, Обилићев венац, Обилићев 
венац 4, Ђушина, Ђушина 5, Агроном, Немањина 6, Земун, Ве-
теринар, Булевар ослобођења 18, Медицинар, Др Суботића 8, 
Фармацеут, Војводе Степе 450, Шумарски, Кнеза Вишеслава 1, 
Глумац, Булевар уметности 20.

Више информација о добијању студентске чип картице, начи-
ну за уплаћивање и коришћење оброка, као и самим мензама 
и студентским ресторанима пронађите на сајту Установе сту-
дентски центар Београд – www.sc.rs.

Могућност добијања студентског кредита или стипендије 
је вид финансијске помоћи и мотивације студентима који 
остварују успехе током школовања. Студентске кредите и 
стипендије одборава Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја по прописаним критеријумима, а конкурисање 
се врши у одсецима Академије на почетку сваке школске годи-
не. Најчешћи критеријуми за избор студената који ће добити 
стипендију су: просек оцена, година студија, посебни таленат, 
социјални статус, или припадност одређеној етничкој групи. 
Студентски кредити су врста помоћи у виду бескаматних по-
зајмица који се отплаћују тек након завршетка Академије, од-
носно након запослења, у зависности од постигнутог успеха 
током школовања.

Више информација о студентским кредитима и стипендија-
ма пронађите на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја www.mpn.gov.rs.



Завод за здравствену заштиту студената обезбеђује здрав-
ствену заштиту студената. Студенти имају право да обављају 
прегледе и лече се у Студентској поликлиници, као и да 
обављају лекарске прегледе приликом усељавања у студент-
ске домове, који су обавезни. 

Више информација пронађите на сајту Завода – www.zzzzsbg.rs.

Студенти имају право на опоравак и одмор у неком од од-
маралишта Установе студентско одмаралиште „Београд“. Уста-
нова располаже капацитетима на Авали, Златибору и Палићу. 
Више информација на сајту Установе – www.usob.rs.

Право на повлашћене цене за куповину Бус плус картице за 
коришћење градског превоза имају сви студенти који посе-
дују индекс и уписану актуелну школску годину.

Више информација о условима, поступку и начину вађења сту-
дентске Бус плус картице на адреси – www2.busplus.rs.

Могућност остваривања разних попуста уз студентску кар-
тицу имају сви студенти Академије у складу са условима за 
стицање и коришћење појединачних студентских картица. 
Неке од студентских картица које можете добити су: Студент-
ска чип картица, ETC картица, Inter Rail картица, ISIC, EYCA кар-
тица, Бус плус картица.

Више информација можете пронаћи на адресама: www.sc.rs и 
www.gpa.rs.

Спортске активности су неопходне како бисмо сачували и 
унапредили сопствено здравље и водили активан живот. У 
оквиру Универзитетског спортског савеза Београда постоје 
такмичења у разним спортовима, као и могућност бесплатног 
рекреативног бављења спортом у некој од дисциплина као 
што су пливање, плес, стреличарство, атлетика и слично. По-
ред тога, многи спортски објекти и теретане омогућују студен-
тима попусте за тренирање показивањем индекса или неке од 
наведених студенских картица.



Више информација о УССБ – www.ussb.rs.

У погледу културних и образовних могућности, Београд и По-
жаревац пружају разнолику понуду. Повлашћене цене и поп-
сти могу да се користе за обилазак музеја, изложби, позоришта, 
биоскопа, библиотека, галерија и осталих културних активности.

Позоришта:
Звездара театар – www.zvezdarateatar.rs
Атеље 212 – www.atelje212.co.rs
БИТЕФ театар – www.bitef.rs
ДАДОВ – www.dadov.rs
Југословенско драмско позориште – www.jdp.rs
Београдско драмско позориште – www.bdp.rs
„Мадленианум“ – опера и театар – www.madlenianum.rs
Мало позориште „Душко Радовић“ – www.malopozoriste.co.rs
Народно позориште – www.narodnopozoriste.co.rs
Позориште на Теразијама – www.pozoristeterazije.com
Позориште „Славија“ – www.pozoriste-slavija.co.rs

Музеји:
Историјски музеј Србије – www.imus.org.rs
Народни музеј – www.narodnimuzej.rs
Музеј града Београда – www.mgb.org.rs
Војни музеј – www.muzej.mod.gov.rs
Етнографски музеј – www.etnografskimuzej.rs
Јеврејски историјски музеј – www.jimbeograd.org
Музеј Иве Андрића – www.ivoandric.org.rs
Музеј историје Југославије – www.mij.rs
Музеј Југословенске кинотеке – www.kinoteka.org.rs
Музеј науке и технике – www.muzejnt.rs
Музеј Николе Тесле – www.tesla-museum.org
Музеј позоришне уметности – www.mpus.org.rs
Музеј примењене уметности – www.mpu.org.rs
Музеј савремене уметности – www.msub.org.rs
Педагошки музеј – www.pedagoskimuzej.org.rs
Природњачки музеј – www.nhmbeo.rs
Музеј афричке уметности – www.africanmuseumbelgrade.org
Народни музеј Пожаревац – www.muzejpozarevac.rs



Установе културе:
Културни центар Београда – www.kcb.org.rs
Дом омладине Београда – www.domomladine.org
Сава центар – www.savacentar.com
Дом културе „Студентски град“ – www.dksg.rs
Студентски културни центар – www.skc.org.rs
Центар за културу Пожаревац – www.czkpo.rs

Манифестације:
БЕЛЕФ – www.belef.org
БЕМУС – www.bemus.rs
БИТЕФ – www.bitef.rs
ФЕСТ – www.fest.rs
Београдски фестивал документарног и краткометражног фил-
ма – www.kratkimetar.rs
Међународно такмичење музичке омладине – www.music-
competition.co.rs
Октобарски салон – www.oktobarskisalon.org
Београдски сајам књига – www.beogradskisajamknjiga.com
Београдски џез фестивал – www.belgrade-jazzfest.org
Новембарски дани културе Пожаревац

Библиотеке са читаоницама за учење:
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ - www.unilib.rs
Библиотека града Београда – www.bgb.rs
Народна библиотека Србије – www.nb.rs
Библиотека дома културе Студентски град
- www.dksg.rs/cir/biblioteka
Библиотека Српске академије наука и уметности - www.sanu.ac.rs/
jedinice/biblioteka-sanu
Народна библиотека Илија М. Петровић Пожаревац - www.nbpo.rs

Студентске организације:
Савез студената Београда – www.ssb.org.rs
Задруга студената Универзитета у Београду – www.
studentskazadruga.rs
Здравствено-потпорно удружење студената Београда – www.
zpubeograd.com



Академско културно-уметничко друштво „Бранко Крсмановић“ 
– www.krsmanovic.org
AISEC – www.aiesec.org.rs

Поред стицања формалног и неформалног образовања, ваша 
свакодневница може бити употпуњена коришћењем забавних 
садржаја као што су концерти, позоришта, музички фестивали, 
журке и слично. Београд је познат по угоститељској понуди, па 
све што вам преостаје је да се организујете са својим колегама 
и уживате у слободно време. Препоручујемо да посетите култ-
но студентско место Клуб студената технике (КСТ) у Булевару 
краља Александра бр. 73 – www.kst.org.rs.

Музеј савремене уметности, фото: Љиљана Сундаћ 

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, фото: Зоран Цветковић



Основани смо 1959. године као Виша политехничка школа, да 
би смо касније променили име у Висока школа струковних сту-
дија Београдска политехника, до последње статусне промене 
када смо постали одсек у Академији. Београдска политехника 
већ више од 60 година образује струковне инжењере и дизај-
нере. У одсеку су образована два одељења: Одељење за дизајн 
и Одељење за технологије.

Одсек изводи наставу на следећим студијским програмима ос-
новних струковних и мастер струковних студија.

Oсновне струковне студије:
- Графичко инжењерство – модул Графичка технологија и мо-
дул Дигитално графичарство
- Безбедност и здравље на раду
- Заштита животне средине
- Менаџмент квалитетом
- Рециклажне технологије
- Графички дизајн
- Дизајн индустријских производа
- Модни дизајн производа од коже
- Концепт и карактер дизајн

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

одсек Београдска политехника



Mастер струковне студије:
- Графички дизајн – модул Визуелни идентитет, модул Обли-
ковање књиге и модул Дизајн амбалаже и оглашавања
- Инжењерство заштите
- Грaфичкa прoизвoдњa

Организациона структура одсека је подељена на следеће секторе:
- Управа
- Секретаријат
- Студентска служба
- Библиотека
- Техничка подршка
- Финансијска и материјална
- Безбедност и здравље на раду
- Служба квалитета
- Скриптарница

Београдска политехника је посвећена стварању, преносу и раз-
мени знања, вештина и способности, потенцирајући знање као 
основну вредност која прожима све њене делатности – висо-
ко образовање, истраживачко-развојни и уметнички рад и са-
радњу са окружењем. Одсек има развијену сарадњу са привре-
дом, сарадњу са другим образовним институцијама у земљи и 
иностранству, интернационалну сарадњу и програме мобилно-
сти студената и запослених. Више информација пронађите на 
адреси – www.politehnika.edu.rs.

Студентима су на располагању хемијска лабораторија за прак-
тичан рад, лабораторија за рециклажне технологије, рачунар-
ски кабинети и дизајнерски атељеи.

Библиотека
Библиотека са читаоницом располаже свом потребном опре-
мом и одговарајућим фондом литературе (књиге, уџбеници и 
стручни часописи), који се редовно ажурира. Поред стручне ли-
тературе у физичком формату, студенти имају и приступ елек-
тронским базама података на интернету, као и 35.000 електрон-
ских научних часописа и око 160.000 електронских књига, преко 
система KOBSON.



Уз техничку опремљеност и адекватне услове за рад у читао-
ници која располаже са 15 рачунара и брзом интернет конек-
цијом, корисницима је на располагању и стручна помоћ запо-
слених (информације, обуке за коришћење база података, из-
бор литературе, писање стручних радова).

Могућност резервације књига, као и продужења рока за 
враћање путем телефона и мејла.

Радно време библиотеке је од 07 до 19 часова.

mnesic@politehnika.edu.rs
mcirovic@politehnika.edu.rs

www.politehnika.edu.rs/biblioteka
www.facebook.com/biblioteka.beogradskepolitehnike

еСтудент
Студентски сервис под називом еСтудент је електронска књи-
жица студента коју користимо ради лакше пријаве испита и 
евиденције досадшњих постигнутих резултата. Сваки студент 
добија корисничко име и лозинку за персонализовани приступ.

Адреса за приступање еСтуденту: student.politehnika.edu.rs

Библиотека Београдске политехнике



Алумни
У циљу умрежавања, информисања, размене искуства и 
знања, међусобне комуникације алумниста Београдске по-
литехнике, као и одржавања везе Београдске политехнике са 
својим дипломираним студентима формиран је Алумни клуб 
Београдске политехнике.

Задатак нашег Алумни клуба је да омогући наставак дружења 
успостављеног у току студија и допринесе јачању струке. Дру-
ги његов важан задатак је да пружи помоћ дипломираним сту-
дентима и успостави активну и константну сарадњу Београд-
ске политехнике с једне, и привреде и друштва с друге стране.

Ваше примедбе, сугестије, идеје и предлози који би доприне-
ли побољшању рада Алумни клуба Београдске политехнике 
су свакако добродошли! Можете их послати на мејл: alumni@
politehnika.edu.rs.

www.politehnika.edu.rs/skola/informacije/alumni

Каријерни центар за студенте
Каријерни центар за студенте Београдске политехнике има 
саветодавни, информативни, мотивациони и образовни карак-
тер. Ово значи континуирано и адекватно унапређење компе-
тенција студената.

Циљ Каријерног центра за студенте је пружање подршке поје-
динцу у одабиру правог каријерног пута у оквиру расположи-
вих могућности, а у контексту оптималног развоја и употреба 
сопствених потенцијала у складу са властитим интересовањи-
ма и вредностима, како би постигао одређено задовољство у 
професионалном и приватном животу.

Активности Каријерног центра за студенте Београдске поли-
технике подељене су у четири групе:

- Каријерно информисање
- Каријерно саветовање
- Каријетно образовање
- Повезивање са пословним светом



Контакт: kcs@politehnika.edu.rs
www.kcs.politehnika.edu.rs

Годишња изложба радова студената Одељења за дизајн Бео-
градске политехнике
Традиционална изложба студентских радова Одељења за ди-
зајн одржава се сваке године у пролећном семестру у Гале-
рији Дома културе студентски град на Новом Београду, Буле-
вар Зорана Ђинђића 179. Тачан датум изложбе биће објављен 
у току школске године.

Годишња изложба радова студената Одељења за дизајн „Супер ја“, 2019.



Научно-стручни скуп Политехника
Сваке друге (непарне) године Београдска политехника орга-
низује научно-стручни скуп са међународним учешћем. Скуп је 
први пут одржан 2011. године и до сада је одржано пет скупова 
са следећим тематским областима:

- Животна средина и одрживи развој
- Дизајн
- Безбедност и здравље на раду
- Менаџмент квалитетом
- Графичко инжењерство

Право учешћа и излагања радова имају и студенти, који не 
плаћају котизацију за учешће.

Више информација на адреси: strucniskup.politehnika.edu.rs

Катарине Амброзић 3, Београд
Телефон: 011 64 10 990
info@politehnika.edu.rs
www.politehnika.edu.rs
www.instagram.com/beogradska_politehnika
www.facebook.com/beogradskapolitehnikabeograd
www.youtube.com/user/beopoli

Пети научно-стручни скуп Београдске политехнике



Висока техничка школа је почела са радом школске 1974/1975. 
године. Свој рад, Школа је почела под називом Виша метал-
ска школа под окриљем Радничког универзитета „Нови Бе-
оград“. Данас смо одсек у склопу Академије са савременим 
студијским програмима под називом Комјутерско-машинско 
инжењерство. У нашем одсеку изводи се настава на основ-
ним струковним, специјалистичким струковним и мастер 
струковним студијама.

Oсновне струковне студије:
- Компјутерски машински системи – модул Компјутерско 
пројектовање и моделирање и модул Компјутеризовани 
производни системи
- Индустријско инжењерство
- Енергетска ефикасност и чиста енергија
- Компјутерски машински системи у високошколској једи-
ници без својства правног лица у Ваљеву

Специјалистичке струковне студије:
- Индустријско инжењерство

Мастер струковне студије:
- Комјутерски машински системи

КОМПЈУТЕРСКО-МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

одсек Компјутесрко-машинско инжењерство



Организациона структура одсека је подељена на следеће службе:
- Управа
- Секретаријат
- Студентска служба
- Рачуноводство
- Библиотека
- ICT служба
- Штампарија
- Скриптарница и продаја уџбеника

Високошколска јединица Ваљево је организациона јединица 
одсека Комјутерско-машинско инжењерство и акредитована је 
да изводи наставу из студијског програма Комјутерски машин-
ски системи у Средњој техничкој школи у Ваљеву.

Високошколска јединица Ваљево уписује на основне струковне 
студије 60 самофинансирајућих студената у прву годину студија.

Адреса: Косте Абрашевића 1, 14 000 Ваљево,
(Средња техничка школа)
Тел.: 014 222 098
valjevo@visokatehnicka.edu.rs

Високошколска јединица Ваљево



Лабораторија за CAD/CAM
У оквиру лабораторије за програмирање CNC система у којој 
се наши студенти обучавају и стичу практична знања, налазе се 
следеће машине:

- CNC глодалица-главерка са три осе
- Машина за сечење материјала абразивним воденим мла-
зом (PTV Water Jet)
- 3D принтер
- 3D скенер SENSE

Више информација можете пронаћи на адреси:
www.visokatehnicka.edu.rs/laboratorija-za-cadcam

Библиотека
Библиотека одсека је посебна јединица намењена потребама 
наставе и истраживачког рада наставника и студента.

Фонд библиотеке чини преко 3000 библиотечких јединица, 
чији највећи број чине монографске публикације. Поред тога 

Рачунарски центри одсека Компјутерско-машинско инжењерство



библиотека поседује и незнатан број серијских публикација, од 
којих неке имају стални прилив.

У склопу библиотеке налазе се читаоница и интернет центар 
који су на располагању студентима.

Радно време библиотеке је од 08 до 16 часова.

Контакт телефон: 011 2698 222, лок. 33

Стручна пракса у Словенији
Током треће године студија, студенти свих студијских програма 
основних струковних, специјалистичких струковних и мастер 
струковних студија имају могућност да путују на стручну праксу 
у MIC Велење ради стручног усавршавања. Програм траје пет 
дана током пролећног семестра.

Булевар Зорана Ђинђића 152а
Телефон: 011 2671 500
info@visokatehnicka.edu.rs
www.visokatehnicka.edu.rs
www.facebook.com/visokatehnicka

Библиотека одсека Компјутерско-машинско инжењерство



Висока инжењерска школа струковних студија настала је транс-
формацијом Више техничке машинске школе Београд-Земун 
у Високу школу струковних студија. Виша техничка машинска 
школа Београд-Земун основана је 1959. године. Школа је транс-
формисана у одсек Академије и данас изводи наставу на ос-
новним струковним, специјалистичким струковним и мастер 
струковним студијама.

Основне струковне студије:
- Друмски и градски саобраћај
- Заштита од пожара и спасавања
- Безбедност и здравље на раду
- Машинско инжењерство- модул Производно инжењерство 
и модул Процесна техника и термотехника

Специјалистичке струковне студије:
- Машинско инжењерство - модул CNC технологије и си-
стеми и модул Постројења и опрема у термотехници и 
процесној техници
- Безбедност у саобраћају

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ

одсек Техникум Таурунум



Мастер струковне студије:
- Инжењерство заштите животне средине и заштите на ра-
ду-модул Заштита од пожара и спасавања и модул Безбед-
ност и здравље на раду

Организациона структура одсека Техникум Таурунум:
- Управа
- Истраживачко-развојни центри
- Административно-техничка служба (библиотека, инфор-
матичка подршка, јавне набавке, правно - административни 
послови,техничка подршка, скриптарница, помоћни посло-
ви, одржавање објеката, физичко-техничко обезбеђење и 
заштита од пожара, архива)
- Материјално-финансијска служба

Одсек традиционално има сарадњу са предузећима и установа-
ма, чиме се доприноси усавршавању компетентности наставника 
и сарадника, а тиме и успешније преношење знања студентима.

Више информација можете пронаћи на адреси: www.tehnikum.
edu.rs/oskoli/saradnja

Центри и лабораторије
Одсек располаже истраживачко-стручним јединицама и лабо-
раторијама које студенти користе у сврхе савладавања градива 
и стицања практичних знања.

Центри:
- Центар за истраживање и развој
- Центар за унапређење безбедности саобраћаја
- Центар за целоживотно учење

Лабораторије:
- Центар за рачунарство и информатику
- Лабораторија за испитивање материјала
- Лабораторија за CNC технологије и конвенционалне по-
ступке обраде
- Лабораторија за процесну технику, термотехнику и заштиту 
од пожара



- Лабораторија за физику и електротехнику
- Радионица за одржавање
- Демонстрациони центар за моторе и моторна возила

Више информација можете пронаћи на адреси:
www.tehnikum.edu.rs/organizacija/centri

Лабораторија за физику и  електротехнику

Информатички кабинет



Библиотека
Студентима и наставном особљу на располагању је стручна 
библиотека са читаоницом. Фонд библиотеке је преко 7.500 
библиотечких јединица, од чега око 1700 чине страна издања, 
а у највећем броју се састоји од књига уџбеничког карактера, 
скрипти, збирки и практикума из области обухваћених наста-
вом на студијским програмима. Корисницима библиотеке и 
читаонице на располагању су три рачунара са сталном везом 
ка интернету у циљу приступа потребним изворима којих нема 
у библиотеци. Штампе мањег обима могу се извршити на би-
блиотечком принтеру.

Радно време библитеке је 11:00 - 13:00 и уторком од 14:30 - 16:00.

Контакт: nastava@tehnikum.edu.rs

Наде Димић 4, Београд-Земун
Телефон: 011 2618-242
info@tehnikum.edu.rs
www.tehnikum.edu.rs
www.facebook.com/Tehnikum-Taurunum-Visoka-inženjerska-
škola-strukovnih-studija-102762584786982
www.twitter.com/tehnikum
www.instagram.com/tehnikum_taurunum

Библиотека одсека Техникум Таурунум



Основни задатак одсека у Пожаревцу који је некад носио назив 
Висока техничка школа Пожараревац која је основана 1979. го-
дине, а сада је део Академије техничких струковних студија Бе-
оград, као образовне установе, је образовање у области машин-
ства, електротехнике, агрономије, прехрамбене технологије и 
заштите животне средине компатибилно са трендовима обра-
зовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање 
наставних садржаја и примену савремених метода и техника 
едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, 
перманентног и других облика образовања, према захтевима 
пословних партнера и власника.

На одсеку се изводи настава на следећим студијским програми-
ма основних струковних студија:

- Електротехника и рачунарство-модул Енергетика и модул 
Рачунарство и информатика
- Машинство-модул Производно машинство и модул Пројек-
товање рачунаром
- Прехрамбена технологија и нутриционизам-модул Прехрам-
бена технологија и модул Нутриционизам
- Заштита биља
- Заштита животне средине

ПРИМЕЊЕНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ НАУКЕ

одсек Примењене инжењерске науке



Одсек је организован кроз следеће службе:
- Управа
- Секретаријат
- Студентска служба
- Библиотека
- Рачуноводство
- Информатички центар

Више информација о библиотеци, издаваштву, стручној пракси, 
лабораторијама и извођењу наставе пронађите на сајту одсека 
– www.vts-pozarevac.edu.rs.

Немањина 2, Пожаревац
Телефони: 012 531 667, 012 531 668
visa_po@ptt.rs
www.vts-pozarevac.edu.rs
www.facebook.com/VTSSSPozarevac
www.twitter.com/VTSSSPozarevac

11. изложба етно пића и сирева Браничевског региона, 2019.



Студентски парламент је орган студената преко кога остварују 
своја права и штите своје интересе у Академији. Седиште Сту-
дентског парламента је у седишту Академије у Београду, ул. 
Катарине Амброзић 3. 

Представници свих одсека Академије чине Студентски парла-
мент, а у зависности од укупног броја уписаних студената зави-
си и број чланова у парламенту. Мандат члановима Студентског 
парламента траје две године и избори се врше у априлу месецу.

Студентски парламент заступа и представља председник, а чла-
нови парламетна бирају и потпредседнике са сваког одсека који 
чине Председништво Студентског парламента, секретара као и 
представнике парламента у стручним органима Академије.

Борба за права и интересе студената, као примарна активност 
Студентског парламента, остварује се кроз стручне органе и 
комисије Академије у које Студентски парламент делегира 
своје представнике.

Функционисање, рад, надлежности и начин доношења одлука 
ближе су одређени Правилником о раду Студентског парла-
мента Академије техничких струковних студија Београд.

Поред обезбеђивања заштите права и интереса студена-
та у оквиру Академије, Студентски парламент се бави и уна-
пређењем студентског стандарда наших студената, као и орга-
низацијом ваннаставних активности.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Еколошка акција чишћења звездарске шуме



Током целе године дешава се низ догађаја које Студентски 
парламент организује како би употпунили студирање разли-
читим спортским, културним, хуманитарним, едукативним и 
друштвеним активностима.

Списак постојећих акција и дешавања:
- Спортске активности и такмичења у оквиру УССБ
- Едукативни семинари и конференције у Београду и сту-
дентском одмаралишту „Ратко Митровић“ на Златибору
- Студентске и апсолвентске екскурзије
- Апсолвентско вече
- Сусрети студената струковних студија Србије – Вишијада

Сусрети студената струковних студија Србије – Вишијада, Охрид 2019.

- Хуманитарне акције – добровољно давање крви, скупљање 
помоћи малишанима из Свратишта и слично
- Еколошке акције и кампови
- Посете сајмовима и радионицама
- Студентски пројекти
- Културне активности – студентске трибине, посете позо-
риштима, музејима и манифестацијама



- Унапређење стручне праксе и студентске мобилности
- Покретање предузетничких подухвата
- Журке и друштвени живот

Стручна пракса у Словенији

ЖВС – журка вечитих студената

Сарадња са другим студентским организацијама у земљи и 
иностранству је такође део наше мисије.



Посета Косову и Метохији

Трибина „Мењам друге јер важно је“

Отворени смо за све иницијативе, идеје и сугестије. Ваша пи-
тања и захтеве можете послати на мејл адресу, а можете нас 
контактирати и преко профила на друштвеним мрежама.

Наш рад, ваннаставне активности и акције које спроводимо 
пратите преко огласних табли, сајта Академије и профила на 
друштвеним мрежама. Можете нас пронаћи и у канцеларијама 
Студентског парламента које постоје у сва четири одсека Акаде-
мије техничких струковних студија Београд.

Катарине Амброзић 3, Београд
www.parlament.atssb.edu.rs
parlament@atssb.edu.rs
studenti.tehakademija@gmail.com
www.instagram.com/studenti.tehakademija
www.facebook.com/studenti.tehnakademija



Катарине Амброзић бр. 3, Београд
Телефон: 011 6410 990

Ел. пошта: info@atssb.edu.rs
www.atssb.edu.rs
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