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АКРЕДИТОВАНА ДРЖАВНА ШКОЛА  

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  

У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. 

 

 У прву годину основних струковних студија школске 2016/2017. године у другом уписном 

року Школа уписује 53 студента у седишту Школе и 50 студената ван седишта установе и то: 

 

Студијски програм основних 

струковних студија 

Број студената Цена студија за 

самофинасирајућ

е студенте  

(динара) 

 

Буџет 

 

Самофинансирајући 

 

Укупно 

Основне струковне студије у седишту Школе 

Дизајн текстила и одеће 1 10 11 95. 000,00 

Текстилно инжењерство 

Модул1:Конструкција и моделовање 

Модул2:Конфекција 
0 30 30 65. 000,00 

Менаџмент у текстилној индустрији 0 12 12 65. 000,00 

    Основне струковне студије у високошколској јединици ван седишта Школе, ВЈ Јагодина 

Текстилно инжењерство 

Модул1:Конструкција и моделовање 

Модул2:Конфекција 

 

0 

 

50 

 

50 

 

65. 000,00 

УКУПНО 1 102 103  

На прву годину основних струковних студија могу се уписати лица која имају стечено средње 

образовање у трајању од 3 или 4 године.  

                

Услови за упис на студијски програм Дизајн текстила и одеће 

               Пријемни  испит за проверу уметничких склоности и способности се полаже у два дана и 

састоји се из три задатка: сликање мртве  природе, дизајн текстила и  дизајн одеће.  Кандидати 

приликом пријаве за упис треба да донесу мапу са најмање 10 цртежа димензија 70х100cm. 

  

Услови за упис на студијске програме Текстилно инжењерство и  Менаџмент у текстилној 

индустрији 

               За упис на ове студијске програме полаже се пријемни испит за проверу општег знања, 

који се налази на сајту Школе.  

 

Други уписни рок (септембарски) траје од 01. до 16. септембра 2016. године, и то: 

 пријем пријава 01.и 02. септембар 2016. године; 

 пријемни испити  05. и 06. септембар 2016.године; 

 упис примљених кандидата до 16. септембра 2016. године. 

 

                Уз пријаву за упис кандидати подносе: 

 

 извод из матичне књиге рођених; 

 сведочанства свих разреда завршене средње школе; 

 диплому о завршном, односно матурском испиту; 

 доказ о уплати накнаде од 4.000,00 динара за полагање пријемног испита  

 

                 Школарина за студенте странце по години износи 2000 Eura. Школарина обухвата услуге 

редовне наставе. 

 

                 Детаљнија обавештења о упису биће објављена на огласној табли и сајту Школе.                                                                                                                                 

                                                                                      

                                                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р  

                                                                                                                                 Др Горан Савановић                                                                                                                                                     
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