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Датум: 05.06.2018. 
Бр.: 01-163/2018 

ПРЕДМЕТ: KOНКУРС  

за упис студената на студијске програме основних струковних студија и на 
специјалистишке струковне студије у щколској 2018/2019. години 

 

Виспка технишка щкпла струкпвних студија из Субптице, уписује у прву гпдину пснпвних 
струкпвних студија и специјалистишких струкпвних студија у щкплскпј 2018/2019. гпдину,  
укупнп  210 студената, и тп: 

- 160 студената кпји се финансирају из бучета, 
-   50 студената кпји плаћају щкпларину, 

на следећим студијским прпграмима: 
 

Студијски прпграм 
 

Брпј студената  
УКУПНО 

кпји се 
финансирају из 

бучета 

кпји плаћају  
щкпларину 

 

Мащинство – пснпвне струкпвне студије  
модул: Развпј прпизвпда  

26 4 30 

Мащинство – пснпвне струкпвне студије 
модул: Термптехника 

0 5 5 

Електротехника – пснпвне струкпвне студије  10 9 19 

Информатика – пснпвне струкпвне студије 
модул: Технишка инфпрматика  

42 3 45 

Информатика – пснпвне струкпвне студије 
модул: Интернет и електрпнскп ппслпваое  

42 3 45 

Технишки комуникациони меначмент – пснпвне 
струкпвне студије 

19 6 25 

Мехатроника – пснпвне струкпвне студије 21 4 25 

Мехатроника – специјалистишке струкпвне студије - 16 16 

Укупнп 160 50 210 

НАПОМЕНА: У складу са Одлукпм Ппкрајинске владе у прву гпдину пснпвних струкпвних 
студија кпји се финансирају из бучета, пп прпграму афирмативних мера, мпгу се уписати 
студенти: 

1) са инвалидитетпм - 2 студента, 
2) припадници рпмске наципналнпсти - 2 студента,  
3) држављани Републике Србије кпји су у щкплскпј 2017/2018. гпдини, заврщили 

средоу щкплу у инпстранству – 2 студента. 
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ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК 

- 20., 21. и 22. 06.2018. гпдине, пд 10,00 – 13,00 шаспва - пријављиваое кандидата, 
- 26.06.2018. гпдине у 9,00 шаспва – пплагаое пријемнпг испита из Математике, 
- 27.06.2018. гпдине у 9,00 шаспва – пплагаое пријемнпг испита из Оснпва 

рашунарства, 
- 27.06.2018. гпдине у 12,00 шаспва – пплагаое пријемнпг испита из Опщте културе 
- 27.06.2018. гпдине – пбјављиваое јединствене ранг листе  
- 03.07.2018. гпдине – пбјављиваое кпнашне ранг листе 
- 04., 05. и 06.07.2018. гпдине, пд 9,00 – 13,00  шаспва – упис примљених кандидата 

Шкпла пглащава други кпнкурсни рпк дп 20.07.2018. гпдине. 
 
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:  

- 04. и 05.09.2018. гпдине, пд 10,00 – 13,00 шаспва - пријављиваое кандидата, 
- 10.09.2018. гпдине у 9,00 шаспва – пплагаое пријемнпг испита из Математике 
- 10.09.2018. гпдине у 11,00 шаспва – пплагаое пријемнпг испита из Оснпва 

рашунарства, 
- 10.09.2018.  гпдине у 13,00 шаспва – пплагаое пријемнпг испита из Опщте културе 
- 10.09.2018. гпдине – пбјављиваое јединствене ранг листе 
- 12.09.2018. гпдине – пбјављиваое кпнашне ранг листе 
- 13. и 14.09.2018. гпдине пд 9,00 – 13,00  шаспва – упис примљених кандидата 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК 
      -     20. 21. и 22.06.2018. гпдине, пд 10,00 – 13,00 шаспва - пријављиваое кандидата, 
      -     27.06.2018. гпдине – пбјављиваое јединствене ранг листе  

- 03.07.2018. гпдине – пбјављиваое кпнашне ранг листе 
      -     04., 05. и 06.07.2018. гпдине, пд 9,00 – 13,00  шаспва – упис примљених кандидата 
Шкпла пглащава други кпнкурсни рпк  дп 20.07.2018. гпдине. 
 
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК:  

- 04. и 05.09.2018. гпдине, пд 10,00 – 13,00 шаспва - пријављиваое кандидата, 
- 10.09.2018. гпдине – пбјављиваое јединствене ранг листе 
- 12.09.2018. гпдине – пбјављиваое кпнашне ранг листе 
- 13.и 14.09.2018. гпдине пд 9,00 – 13,00  шаспва – упис примљених кандидата 

 

             Директпр 

 

        Др Фирстнер Игпр 


