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објављује 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
 

за упис на специјалистичке струковне студије (II ниво високог образовања) у школској 
2016/2017. години за  кандидате са завршеним основним струковним студијама (I ниво високог 
образовања) у статусу студената који плаћају школарину (самофинансирајући) и то на следеће 
акредитоване студијске програме:  
 

1. Енергетика - 32 кандидата 
2. Менаџмент  у производњи - 32 кандидата 
3. Заштита од пожара-32. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ: 
Право уписа на студијске програме специјалистичких струковних студија имају кандидати са стеченим 
високим образовањем на основним струковним или основним академским студијама одговарајућих 
струка ове или друге високошколске установе, у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.  
 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА  од 19. до 26. септембра 2016. године  
Уз пријаву се подноси следећа документација: 

1. Пријава(на прописаном обрасцу Школе); 
2. Краткa раднa биографију (уколико је има), 
3. Оверена фотокопија дипломе или уверења основних студија, 
4. Потврду о средњој оцени у току студија(уколико није приложена диплома) 
5. Доказ о уплати накнаде трошкова уписа специјалистичких струковних студија.  

 

Приликом подношења пријава , кандидати уплаћују на име уплате накнаде трошкова уписа 
специјалистичких струковних студија износ од 4.000,00 динара на жиро рачун Високе техничке школе 
струковних студија  Звечан број: 840-704666-51 са позивом на број 04940- 16.  
 

Висина школарине за наставу за студенте држављане Републике Србије износи 66.000,00 динара  и 
може се уплатити у две рате. 
 

За студенте стране држављане висина школарине за школску годину износи износи 1000 $ и може се 
уплатити у две једнаке рате у динарској противредности (по средњем курсу Народне Банке Србије на 
дан уплате).  
 

Уплата школарине у динарском износу врши се на жиро рачун Школе број 840-704666-51 са позивом 
на број 04940-16.  
 
 

УПИС КАНДИДАТА  обавиће се у периоду од 27. до 30. септембра 2016. године. 
 

Студенти који положе све испите утврђене Наставним плановима и програмима студијских 
програма специјалистичких струковних студија стичу II ниво високог образовања и 
одговарајући стручни назив у области високог образовања у складу са Законом. 
 
 
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА: 
Листа редоследа примљених кандидата утврђује се на основу просечне оцене кандидата постигнуте 
током основних студија . 
 
Евентуалне жалбе кандидата спровешће се сагласно прописаној процедури по Статуту Школе. 
 
 

Остале информације у вези Конкурса могу се добити у секретаријату  Школе. 
 
 
 

 

 

 

 


