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Висока технолошко уметничка струковна школа u Leskovcu у првом конкурсном року u {kolskoj 2018/2019. 

godini u prvu godinu основних струковних студија уписује  ukupno 120 studenata: 105 studenata koji se 

finansiraju iz buxeta i 15 studenata koji pla}aju {kolarinu, po студијским програмима, na slede}i na~in: 
1. Студијски програм : Текстилно  инжењерство 

 студенти који се финансирају из буџета     45 

 студенти који плаћају школарину                                  5 

2. Студијски програм: Текстилна хемија и заштита животне средине 

 студенти који се финансирају из буџета     20 

 студенти који плаћају школарину                 5                

3. Студијски програм: Безбедност радне и животне средине 

 студенти који се финансирају из буџета    20 

 студенти који плаћају школарину          5                         

4. Студијски програм: Модни дизајн 

 студенти који се финансирају из буџета    20 

 студенти који плаћају школарину                            

[kolarina, u 2018/2019. godini, za studente koji pla}aju {kolarinu iznosi 30.000,оо  dinara.           [kolarina za 

studente strane dr`avqane iznosi, u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, 600 еура. 
              USLOVI КОНКУРСА: 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ТЕКСТИЛНО  ИНЖЕЊЕРСТВО  : 

 Pravo  учешћа на конкурс  imaju kandidati koji imaju ste~eno sredwe obrazovawe. 

 Kandidati za ovај студијски програм pola`u klasifikacioni ispit iz Tekstilne tehnologije или Matematike 

po izboru. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ТЕКСТИЛНА  ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 

 Pravo  учешћа на конкурс  imaju kandidati koji imaju ste~eno sredwe obrazovawe, четврти степен 
стручне спреме. 

 Kandidati za ovај студијски програм pola`u klasifikacioni ispit iz Хемије ili Matematike po izboru. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Pravo  учешћа на конкурс  imaju kandidati koji imaju ste~eno sredwe obrazovawe. 

 Kandidati za ovај студијски програм pola`u klasifikacioni ispit iz Хемије ili Matematike po izboru. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  МОДНИ ДИЗАЈН 
Pravo учешћа на конкурс imaju kandidati koji imaju ste~eno sredwe obrazovawe, ~etvrti stepen stru~ne 

spreme. 

Kandidati za ovај студијски програм pola`u klasifikacioni ispit за проверу склоности и способности из 

Цртања и Области струке  
КОНКУРСНИ ROK: 

 Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе   21., 22., 25., 26. и 

27. јуна 2018. године од 8 до 14 часова. 
 Кандидати за студијски програм МОДНИ ДИЗАЈН полажу класификациони испит из  

Цртања и Области струке, први дан 28. 06. 2018. године Цртање од 10 до 14 часова,  други дан 29. 

06. 2018. године Области струке од 10 до 14 часова. 

 Кандидати за студијске програме ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО, ТЕКСТИЛНА 
ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

полажу класификациони испит из предмета по избору  дана 29. 06. 2018. године од 10 до 12 часова. 

 Јединствена ранг листа објавиће се 02. 07. 2018. године до 11 часова. 
 Коначна ранг листа објавиће се 04. 07. 2018. године до 14 часова. 

 Упис примљених кандидата обавиће се 05., 06. и 09. 07. 2018. год. од 9,оо до 14,оо час. 
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