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К О Н К У Р С 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ 

-II УПИСНИ РОК- 
  

 

Студијски програми:хидраулика и пнеуматика, производно машинство, информатика 
у инжењерству, инжењерство у друмском саобраћају. 
Школа, у школској 2016/2017. години уписује и самофинансирајуће студенте у 
акредитованој Високошколској јединици у Тутину и у акредитованој Високошколској 
јединици у Бору. 
Број слободних места, биће објављен на сајту Школе. 
  
Пријављивање заинтересованих кандидата за упис обавиће се 1. и 2. септембра 
2016. године. 
Полагање пријемног испита из математике одржаће се 5. септембра 2016. године у 
11 сати у просторијама Школе. 
Резултати конкурса, односно коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена 
на огласној табли Школе 8. септембра 2016. године. 
Упис примљених кандидата обавиће се од 12. до 16. септембра 2016. године. 
 
Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА 
ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то: извод из 
матичне књиге рођених, сведочанства свих разреда завршене средње школе, 
диплому (сведочанство) о завршном, односно матурском испиту, доказ о уплати 
накнаде за полагање пријемног испита (4.000,00 дин.) на рачун: 840-818666-73. 
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или 
пасош. 
 
Кандидати који по конкурсу стекну право уписа подносе: оригинална документа, два 
обрасца ШВ-20, индекс, 2 фотографије формата 4,5 х 3,5, фотокопију личне карте, 
доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину. 

 
Школарина за самофинансирајуће студенте се плаћа у износу од  60.000,00 дин. са 
могућношћу уплате у ратама према посебној одлуци. 
Школа уписује и неограничени број студената страних држављана. Школарина 
за студенте стране држављане износи 1000 € у динарској противвредности. 
Страни држављани поред докумената потребних за упис, подносе и документа којима 
доказују здравствену способност (осигурање), знање српског језика као и потврду органа  
унутрашњих  послова  да  су  поднели  захтев  за  привремени боравак (сходно Закону о 
кретању и боравку странаца). 
 
 
Сва потребна обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на 

огласној табли и веб сајту Школе: www.vtmsts.edu.rs. 
 
Јул 2016. 


