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КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 

 У прву годину основних струковних студија школске 2018/2019. године Школа 

уписује укупно 180 студената и то: 

Студијски програм  

ОСНОВНИХ 

струковних студија 

Број студената Цена студија за 

самофинасирајуће 

студенте  (динара) 

 

Буџет 

 

Самофинансирајући 

 

Укупно 

Дизајн текстила и одеће 50 10 60 95 000 

Текстилно инжењерство 35 25 60 65 000 

Менаџмент у текстилној индустрији 40 20 60 65 000 

УКУПНО 125 55 180  

*Школарина за студенте стране држављане по години студија износи 2000 евра.  

*Школарина за самофинансирајуће студенте може се платити у више месечних рата. 
 

У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има средње 

образовање у четворогодишњем трајању. 

Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија су: општи 

успех постигнут у средњој школи и резултат на пријемном испиту. 
 

Услови за упис на студијски програм  

Дизајн текстила и одеће 

 
Уз пријаву за упис кандидати подносе и мапу са најмање десет својих ликовних радова. 

Пожељно је да бар део ових радова буду цртежи и слике рађени по природи (цртеж мртве 

природе, људске фигуре или портрета и сликана мртва природа). 

Кандидати за упис на основне струковне студије студијског програма Дизајн текстила и 

одеће полажу испит за проверу уметничке склоности и способности  ка дизајну текстила и 

одеће. 

 Пријемни испит за упис студијског програма Дизајн текстила и одеће састоји се из три 

задатка: 

1. задатак: сликање мртве природе, техником темпера (или акрил) у трајању од 4 сата;  

2. задатак: дизајн текстила - на основу дате инспирације или мотива кандидати треба да 

дају предлоге решења амбијенталне или одевне тканине слободном техником на А4 

формату у трајању од 2 сата;  

3. задатак: дизајн одеће - на основу дате инспирације или мотива кандидати треба да дају 

предлоге модних решења слободном техником на А4 формату, у трајању од 2 сата. 
 

 

Услови за упис на студијске програме 

Текстилно инжењерство и 

Менаџмент у текстилној индустрији 

 
Кандидати за упис на основне струковне студије студијских програма Текстилно 

инжењерство и Менаџмент у текстилној индустрији полажу пријемни испит - тест за проверу 

знања. 

 Задаци за пријемни испит налазе се на сајту Школе.  
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Накнада за полагање пријемног испита износи 4.000,00 динара. 

 
РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И УПИС КАНДИДАТА 

 

Први уписни рок траје од 18. јуна до 16. јула 2018. године и то: 

- пријем пријава: од 18. до 22. јуна 2018. године; 

- пријемни испити: од 02. до 04. јула 2018. године, према распореду објављеном у Школи; 

- упис примљених кандидата: 12. и 13. јула 2018. године. 
 

Други уписни рок траје од 03. до 18. септембра 2018. године, и то: 

- пријем пријава 03. и 04. септембар 2018. године; 

- пријемни испити  06. и 07. септембар 2018. године; 

- упис примљених кандидата до 18. септембра 2018. године. 
 

 
ВАЖНА НАПОМЕНА: Детаљније информације о упису објављене су на огласној табли 

и сајту Школе. 

 
 
 


