
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ УРОШЕВЦА,  
СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У ЛЕПОСАВИЋУ 

ДРЖАВНА ШКОЛА СА ТРАДИЦИЈОМ ДУГОМ 40 ГОДИНА  
КОЈА ЈЕ УСПЕШНО ЗАВРШИЛА ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ 

 
РАСПИСУЈЕ 

 

К О Н К У Р С 
 

ЗА УПИС 180 СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА  
ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ и то: 

 
Студијски  

програм основних  
струковних студија 

Студенти који се  
финансирају  

из буџета 

Студенти који плаћају  
школарину 

самофинансирајући 

Укупно 
 за упис 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 40 20 60 

МАШИНСТВО са модулима 
Производно машинство 

60 60 120  Инжењерска информатика 
Заштита на раду 

Укупно 100 80 180 
 
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су завршили средњу техничку школу (машински, 
саобраћајни, грађeвински), гимназију, IV или III степен стручне спреме: рударске, геолошке, 
матеметичко-технолошке, металуршке, машинске, енергетске струке итд. 
 

КОНКУРСНИ РОКОВИ ПРВИ КОНКУРСНИ РОК ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

пријављивање кандидата: 24., 25. и 26. Јуна 2015. г. биће накнадно објављени 

полагање пријемног испита: 01. Јула 2015. г. у 12 ч. биће накнадно објављени 

упис кандидата: од 06. до 15. Јула 2015. г. биће накнадно објављени 
 
Уз пријаву се подносе следећа документа: 

1. Извод из матичне књиге рођених, 
2. Сведочанства свих разреда претходног образовања, 
3. Диплома о завршном испиту, 
4. Уплата 2000,00 дин. за полагање пријемног испита. 

Висина школарине за домаће држављане износи 42.000,00 динара, а за стране држављане 1.000,00 
еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у три једнаке годишње рате.  
 
Висока техничка школа струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу 
акредитовала је СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ на којима је омогућена директна 
проходност са основних струковних студија и добијање звања другог степена  и то: 
 

Студијски програм 
специјалистичких  
струковних студија 

Студенти који плаћају 
школарину 

самофинансирајући 
Модули 

Укупно 
за упис 

Машинство 16 
 Производно машинство 
 Термотехника 

16 

Заштита на раду 16  Заштита на раду  16 
Управљање и 

безбедност 
 друмског саобраћаја 

16 
 Управљање друмског саобраћаја 
 Безбедност друмског саобраћаја 

16 

Конкурс за пријем студената одржаће се од 28.09. – 16.10.2015. године 
Укупно: 

48 

 
Право учешћа на конкурсу имају кандидати који су завршили први спепен основних струковних 
студија (са 180 ЕСПБ) на студијском програму одговарајућег студијског програма. 
Висина школарине за домаће држављане износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 1.000,00 
еура у динарској противвредности. Школарина се може плаћати у шест једнаких годишњих рата.  За 
све информације око уписа обратити се на телефоне: 
028/84-105, 84-108 и 028/84-106-тел/факс 

http://www.vtsurosevac.com/ 

УПРАВА ШКОЛЕ 


