
 

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА  
У  ПРВУ  ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

- други уписни рок шк. 2018/2019. године - 
 

I 

 

Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу уписује у другом уписном року 

шк. 2018/2019. године у прву годину основних струковних студија следећи број студената: 

 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

БРОЈ СТУДЕНАТА 

који се финансира 

из буџета 
који плаћа школарину 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 33 

ПРИВРЕДНО ИНЖЕЊЕРСТВО -

МАШИНСТВО 
17 18 

УК У П Н О 
17 51 

 

Применом афирмативних мера уписа студената у статусу буџетског студента, могу се  

уписати: 

- припадник ромске националности ……………………....1  студент 

- држављанин РС који је школске 2017/18. године 

завршио средњу школу у иностранству…………………1 студент. 

 
  

За упис на наведеним студијским програмима могу конкурисати кандидати са завршеним 

средњим образовањем у четворогодишњем и трогодишњем трајању. 

 

Пријаве на конкурс за упис кандидати подносе од 03, 04. и 05. септембра 2018. године 

од 8 до 1500 часова, у Студентској служби Школе. 
 

Кандидати полажу пријемни испит 06. септембра 2018. године, са почетком у  1000 

часова. Пријемни испит се полаже у просторијама Високе техничке школе струковних 

студија, ул. Косовска  бр. 8. Кандидати су дужни да на пријемни испит понесу: личну 

карту или пасош. 
 

Школа ће објавити резултате пријемног испита и прелиминарне ранг листе кандидата 

07. септембра 2018. године, до 800 часова,  у студентској служби и на сајту Школе. 
 

Кандидат може извршити увид у свој урађени задатак на пријемном испиту  дана 07. 

септембра 2018. године од 9 до 1100 часова, у просторијама школе ( ул. Косовска бр. 8). 
Приговор на прелиминарну ранг листу кандидат може поднети директору Школе дана 07. 

септембра 2018. године до 1500 часова. Накнада трошкова за приговор на ранг листу 

износи 170,00 динара. На решење директора Школе, донето по приговору,  кандидат може 

да уложи жалбу Савету Школе у року од 24 часа од пријема решења директора Школе. 

Накнада трошкова за жалбу на решење по приговору  износи 170,00 динара. 
 

Школа ће објавити коначне ранг листе другог конкурсног рока 11. септембра  2018. 

године до 800 часова. 
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На основу коначних ранг листи, школа ће вршити  упис примљених кандидата 11. и 

12. септембра 2018. године од  800  до 1500 часова у студентској служби Школе. 

 

Ако се кандидат, који је примљен (налази се изнад црте на коначној ранг листи) не упише 

11. и 12.  септембра 2018. године, први следећи кандидат (који се налази испод црте) 

може се  уписати 13. септембра 2018. године од 1000 до 1500 часова, под условима 

наведеним у овом конкурсу.  

 

II 

Потребна документа за пријављивање на конкурс и за упис 
 

Кандидати који желе да се пријаве на конкурс подносе: 
 

1. извод из матичне књиге рођених (без обзира на датум издавања), 

2. сведочанства за све разреде завршене током средњег образовања, 

3. диплому о завршеном средњем образовању, 

4. пријаву на конкурс (добија се у Школи),  

5. потврду о уплати накнаде трошкова за полагање пријемног испита, 
 

Документа из тачака 1 – 3 подносе се као фотокопије (не морају бити оверене) уз обавезно 

доношење оригинала на увид. 
 

Накнаду трошкова за полагање пријемног испита у износу од  4.000,00 динара, кандидати 

уплаћују на текући рачун школе број:  840-1103666-31.  Уплата се врши у пошти или 

банци, а уз пријаву се предаје први примерак уплатнице. 

 

Кандидати који су стекли право уписа  достављају: 
 

1. оригинална документа (сведочанства за све разреде средње школе, диплому о 

завршеној средњој школи и извод из матичне књиге рођених), 

2. потврду (уплатницу) о извршеној уплати износа од 2.500,00 динара на текући 

рачун школе број 840-1103666-31,  сврха уплате: трошкови уписа (овај износ 

уплаћују сви студенти, а његова намена је за трошкове: индекса, ШВ-образаца, 

фасцикле, осигурања студента и рад студентске организације), 

3. две  фотографије димензија: 3,5 х 4,5 cm, 

4. доказ о уплати  прве рате школарине у износу од 15.000 динара на текући рачун 

школе број 840-1103666-31,  сврха уплате: прва рата школарине (односи се на 

самофинансирајуће студенте). 

 
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 55.000 динара и плаћа се у шест рата.  

Школарина за самофинансирајуће студенте -стране држављане износи 1.200 € у динарској 

противвредности и плаћа се у шест рата. 

 
 

 

10. јула 2018. године 

У Крагујевцу 
 

Директор Школе 

 


