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Република Србија 
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-АРАНЂЕЛОВАЦ 
Бр: 01 –  
Датум: 15.07.2016. гпдине 
Аранђелпвац 

 
 На пснпву Одлуке Владе Републике Србије за упис у прву гпдину студијских прпграма пснпвних 
струкпвних студија шији је псниваш Република Србија ("Службени гласник Републике Србије" брпј: 50/16) и 
Члана 61. Статута Виспке технплпщке щкпле струкпвних студија-Аранђелпвац, директпр Шкпле, Прпф. др 
Ђпрђе Михаилпвић расписује:  

  
КПНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ВТШСС-Аранђелпвац  

у щк. 2016/2017. гпд 
Студијски прпграм Бучет Сампфинасираое Збир 

Технплпщкп инжеоерствп  
Мпдул: Технплпгија неметала 

0 5 5 

Технплпщкп инжеоерствп  
Мпдул: Технплпгија впде 

3 5 8 

Защтита живптне средине 9 25 34 

Инфпрмаципне технплпгије 0 19 19 

Дизајн 
Мпдул: Дизајн индустријске и уникатне керамике 

3 7 10 

Дизајн 
Мпдул: Дизајн и пбрада камена 

2 8 10 

Meначмент у туризму и 
угпститељству 

0 13 13 

Укупнп: 17 82 99 

1. Пријављиваое кандидата  

Датум пријављиваоа кандидата: пд 20. дп 31. 08. 2016. гпдине пд 09:00 дп 13:00 шаспва. 
За пријављиваое кандидата на кпнкурс пптребнп је: 

 Сведпшанства свих разреда средое щкпле, 

 Сведпшанства (диплпмa) п заврщнпм испиту, 

 Извпд из матишне коиге рпђених, 

 Дпказ п уплати накнаде за пплагаое пријемнпг испита у изнпсу пд 4.500,00 динара  (уплаћује се на 

текући рашун 840-785666-36) 

 
Напомена: Приликпм пријављиваоа кандидат је пбавезан да ппднесе на увид  пригинална дпкумента 
студентскпј служби (Фотокопије документа кандидата се не враћају.) 
 

2.  Пријемни (квалификаципни) испит 

Датум пплагаоа пријемнпг испита: 02.09.2016. гпд. 

Пријемни испит је пбавезан.  Испит се пплаже у пблику теста и траје дп 120 минута и пплаже се у 
прпстпријама Шкпле. На пријемнпм испиту кандидат мпже пстварити дп 60 бпдпва щтп укупнп шини 
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максималнп 100 бпдпва. У пднпсу на студијски прпграм на кпји кпнкурищу, кандидати пплажу пријемни 
испит у пблику теста из следећих предмета или кпмбинација предмета: 

o Инфпрмаципне технплпгије (Пплаже се један пд ппнуђена два предмета пднпснп кпмбинације,)  

 Инфпрматика (Оснпви инфпрматике), и Тест ппщтег знаоа (02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва), 
 Математика ( 02.09.2016. гпдине у 12:00 шаспва), 

 
o Защтита живптне средине (Пплаже се један пд ппнуђена три предмета) 

 Екплпгија и Тест ппщтег знаоа ( 02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва),  
 Математика (02.09.2016. гпдине у 12:00 шаспва), 
 Хемија ( 02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва), 

 
o Технплпщкп инжеоерствп (Пплаже се један пд ппнуђена три предмета) 

 Инфпрматика (Оснпви инфпрматике), и Тест ппщтег знаоа ( 02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва), 
 Математика ( 02.09.2016. гпдине у 12:00 шаспва), 
 Хемија ( 02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва) 

 
o Дизајн: (Пплаже се једна кпмбинација пд ппнуђене две) 

 Тест ппщтег знаоа (02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва) и Прпвера уметнишких склпнпсти и 
сппспбнпсти (02.09.2016. гпдине у 12:00 шаспва) или. 

 Тест ппщтег знаоа (02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва)  и Рашунарска графика (02.09.2016. гпдине 
у 12:00 шаспва). 
 

 Меначмент у туризму и угпститељству: 

  Инфпрматика (Оснпви инфпрматике), и Тест ппщтег знаоа ( 02.09.2016. гпдине у 10:00 шаспва) 

 
Прирушници и збирке питаоа за пријемни испит мпгу се наћи у скриптарници щкпле. Примери 
пријемних испита налазе се на сајту щкпле (секција упис). 
 

3. Рангираое кандидата 

 
Накпн пријемнпг испита следи рангираое кандидата на пснпву успеха из средое щкпле и бпдпва 

пстварених на пријемнпм испиту. 
 

Кандидат на пснпву успеха у средопј щкпли мпже пстварити максималнп 40 бпдпва (збир прпсешних 
псцена заврщених разреда ппмнпжен са два). Местп кандидата на ранг листи пдређује да ли кандидат мпже 
бити уписан и да ли ће бити финансиран из бучета или ће сам плаћати щкпларину. 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће пбјављена најкасније 03.09.2016 гпдине  у 12:00 шаспва.  

Ппднпщеое пригпвпра на прелиминарну ранг листу врщи се дп 06.09.2016.  дп 10:00 шаспва. 
 

КПНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће пбјављена 06.09.2016. гпдине у 15:00 шаспва. 
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4. Упис кандидата: 

Упис кандидата кпји су стекли правп студираоа на терет бучета Републике Србије врщиће се  
07.09.2016. гпдине, у времену пд 10:00 дп 13:00 шаспва. 

Упис кандидата кпји су стекли правп студираоа сампфинансирајућег студента врщиће се 08. и 09. 
09.2015. гпдине, у времену пд 09:00 дп 15:00 шаспва. 
За упис кандидата (на пснпву ранг листе) је пптребнп: 

 Оригинална дпкумента, сва сведпшанства, диплпма, извпд из матишне коиге рпђених; 
 2 слике (кап за паспщ); 
 Индекс (купује се искљушивп у щкпли) и 2xШВ-20 (пбразац кпји се искљушивп купује у щкпли) у 

изнпсу пд 1.000,00 динара на ж.р. 840-785666-36; 
 Уплата лишнпг псигураоа на ж.р. 840-785666-36 у изнпсу пд 300,00 динара;   
 Уплата шланарине за Студентски парламент Шкпле у изнпсу пд 900,00 дин (деветстптина динара) на    

ж.р. 150- 24462-84 Студентски парламент ВТШСС-Аранђелпвац.  
 Уплата трпщкпва кприщћеоа струшних кабинета у изнпсу пд 1,000,00 дин (хиљаду динара) на ж.р. 

840-785666-36; 

Самп за сампфинасирајуће студенте:  

I  варијанта плаћаоа: 

 Уплата щкпларине у изнпсу пд 49.900,00 динара на ж.р. 840-785666-36  - укпликп се щкпларина 
плаћа у целпсти, приликпм уписа (наппмена: Плаћаоем щкпларине у целпсти, кандидат стише 
правп на умаоену щкпларину) 

II  варијанта плаћаоа: 

 Уплата щкпларине у изнпсу пд 59.900,00  (на ж.р. 840-785666-36). Укпликп се щкпларина плаћа на 4 
рате с тим щтп се прва рата плаћа пдмах при упису :  
1. рата пдмах при упису - 25.000,00 динара 
2. рата дп 1. децембра 2016. - 10.000,00 динара 
3. рата дп 1. фебруара 2017. - 10.000,00 динара 
4. рата дп 1. априла 2017. - 14.900,00 динара 

III  варијанта плаћаоа: 

  Уплата щкпларине у изнпсу пд 59.900,00  (на ж.р. 840-785666-36) укпликп се щкпларина плаћа на 8 
месешних рата  с тим да је прву рату пптребнп пдмах уплатити при упису  у изнпсу пд 20.000 динара 
дпк се препстали изнпс дели на 8 рата. Уплата се врщи путем шекпва грађана такп  щтп се приликпм 
уписа у Шкпли деппнују пппуоени шекпви са датумпм реализације. Пптребнп је дпставити укупнп 8 
шекпва:  
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Ппдсетник – ВАЖНИ ДАТУМИ:  
 

 пд 20. дп 31.08. 2016. гпд. пд 09:00 дп 13:00 шаспва - ПРИЈАВЉИВАОЕ КАНДИДАТА 

 02.09.2016. гпд. пд 9:30 – ППЛАГАОЕ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА 

 03.09.2016. гпд. 16:00 – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 

 06.09.2016. гпд. 15:00 – КПНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

 07.09.2016. 09:00 дп 13:00 – УПИС бучетски студенти 

 08. и 09. 09.2016. 09:00 дп 16:00 – УПИС сампфинасирајући студенти 
 

 
 
 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
Прпф. др Ђпрђе Михаилпвић 

 
         

 


