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 Висока технолошко уметничка струковна школа у Лесковцу у другом 

конкурсном року у школској 2016/2017. години у прву годину студија уписује  укупно 57 

студената по студијским програмима, на следећи начин: 

  1. Студијски програм : Текстилна технологија 
 студенти који се финансирају из буџета    6 

2. Студијски програм: Конфекција 

 студенти који се финансирају из буџета  26 
 студенти који плаћају школарину                            15 

3. Студијски програм: Модни дизајн 
 студенти који се финансирају из буџета  10 

          Школарина, у 2016/2017. години, за студенте који плаћају школарину износи 

30.000,оо  динара, a за студенте стране држављане износи, у динарској противвредности 

на дан уплате, 600 еура. 
               УСЛОВИ КОНКУРСА: 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ТЕКСТИЛНА  ТЕХНОЛОГИЈА  :  
 Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из 

Текстилне технологије, Математике или Хемије по избору. 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  КОНФЕКЦИЈА 
 Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из 

Текстилне технологије или Математике по избору. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  МОДНИ ДИЗАЈН 
Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит за проверу 

склоности и способности из Цртања и Области струке  

КОНКУРСНИ ROK: 
 Prijavu на конкурс sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose  01. , 

02.и 05. septembra 2016. godine od 8 do 14 ~asova. 

 Kandidati za студијски програм МОДНИ ДИЗАЈН полажу 

класификациони испит из  Цртања и Области струке, први дан 06. 09. 2016. године 

Цртање од 10 часова,  други дан 07. 09. 2016. године Области струке од 10 часова. 

 Kandidati za студијске програме ТЕКСТИЛНA ТЕХНОЛОГИЈА И 

КОНФЕКЦИЈА pola`u klasifikacioni ispit из предмета по избору  dana 08. 09. 2016. 

godine od 10 ~asova. 

 Jedinstvenа rang listа objavi}e se 09. 09. 2016. godine. 

 Kona~nа rang listа objavi}e se 13. 09. 2016. godine до  12,оо ~asova. 

 Upis primqenih kandidata obavi}e se 14., 15. и  16. 09.    2016. 

godine, u vremenu od 8 do 14 ~asova. 
 


