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К О Н К У Р С 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

I 

Висока техничка машинска школа струковних студија у Трстенику у прву годину основних студија у школској 2018/2019. години уписује укупно 280 
студената, 180 у седишту и 100 у високошколским јединицама у Тутину и у Бору. 

 
Седиште школе у Трстенику 

Број студената по студијском програму:     Буџетски Самофинансирајући 
- Друмски саобраћај ...................................................            50                       30  
- Информационе технологије .................................. ..                30    30   
- Машинско инжењерство са два модула: .......... ......           30   10 

 Модул Хидраулика и пнеуматика    

 Модул Производно машинство   
 

Високошколска јединица у Тутину 

- инжењерство у друмском саобраћају..................................             -   40   
 

Високошколска јединици у Бору 

- хидраулика и пнеуматика ............................................ ........             -   20  

- инжењерство у друмском саобраћају...................................             -   40   
 

II 

Право учешћа на конкурс за упис у прву годину студија имају кандидати који су завршили средње образовање.  
Сви кандидати пријављени на конкурс (без обзира на број пријављених) полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ. 
Програм пријемног испита може се наћи на веб страници Школе.  

III 

Редослед кандидата за упис у прву годину студија врши се на основу општег успеха у средњој школи и резултата показаних на пријемном 
испиту, а на основу ранг листе, на следећи начин: 

а) општи успех у средњој школи вреднује се тако што се збир општег успеха свих разреда помножи са два, тако да кандидат по овом 
основу може остварити најмање 16 а највише 40 бодова; 

б) резултат пријемног испита вреднује се до 60 бодова. 
Школа утврђује јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој 
ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити 
финансиран из буџета или ће плаћати школарину. 
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је 
одређен овим конкурсом, и има најмање 51 бод. 
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата који 

плаћају школарину, који је одређен овим конкурсом, и има најмање 30 бодова. 
IV 

Пријављивање кандидата на конкурс и спровођење конкурса обавиће се у следећим роковима:  
Први конкурсни рок 
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се од 25. до 29.јуна 2018. године. 
Полагање пријемног испита из МАТЕМАТИКЕ одржаће се 4. јула 2018. године у 11 сати у просторијама Школе. 
Резултати конкурса (коначна ранг листа кандидата) биће објављена на огласној табли Школе до 9.  јула 2018. године до 15 сати. 

Учесник конкурса може поднети приговор директору Школе на редослед кандидата за упис у прву годину студија у року од три дана од 

дана објављивања листе кандидата. 
Упис примљених кандидата вршиће се од 12. до 15. јула 2018. године. 

Уколико у првом конкурсном року не буду попуњена сва места предвиђена конкурсом за упис у прву годину, Школа ће по истом поступку 
вршити упис у другом конкурсном року. 
Број слободних места после првог конкурсног рока биће објављен на огласној табли Школе до 16. јула 2018. год. 
Други конкурсни рок: 
Пријављивање заинтересованих кандидата за упис обавиће се 3. и 4. септембра 2018. године. 
Полагање пријемног испита одржаће се 7. септембра 2018. године у 11 сати у просторијама Школе. 
Резултати конкурса, односно коначна ранг листа примљених кандидата биће објављена на огласној табли Школе 10. септембра 2018. год. 

Упис примљених кандидата обавиће се од 14. до 18. септембра 2018. године. 
 

V 

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.  

 

Трстеник, мај 2018. год. 


