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Висока технолошко уметничка струковна школа u Leskovcu у првом
конкурсном року u {kolskoj 2019/2020. 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
 студенти који плаћају школарину

45
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
 студенти који плаћају школарину

20
5

4. Студијски програм: Модни дизајн
 студенти који се финансирају из буџета

20



студенти који плаћају школарину

[kolarina, u 2019/2020. 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.
[kola }e upisati neograni~en broj stranih dr`avqana.
USLOVI КОНКУРСА:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО :
Pravo учешћа на конкурс imaju kandidati koji imaju ste~eno sredwe
obrazovawe у трогодишњем или четворогодишњем трајању.
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, четврти степен стручне спреме.
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 ROKOVI:
a) Први конкурсни рок:
Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе
19., 20., 21., 24. и 25. јуна 2019. године од 8 до 14 часова.

Кандидати за студијски програм МОДНИ ДИЗАЈН полажу
класификациони испит из Цртања и Области струке, први дан 26. 06. 2019. године
Цртање од 10 до 14 часова, други дан 27. 06. 2019. 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 28. 06. 2019. године од 10 до 12 часова.
Јединствена ранг листа објавиће се 01. 07. 2019. године до 11 часова.

Коначна ранг листа објавиће се 03. 07. 2019. године до 14 часова.



Упис примљених кандидата обавиће се 04., 05. и 08. 07.
2019. год. од 9,оо до 14,оо час.



б) Drugi конкурсни rok bi}e ogla{en do 10. 07. 2019.
godine:
Prijavu на конкурс sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose
02., 03., 04., 05. и 06. septembra 2019. godine od 8 do 14 ~asova.

Kandidati za студијски програм МОДНИ ДИЗАЈН полажу
класификациони испит из Цртања и Области струке, први дан 09. 09. 2019. године
Цртање од 10 до 14 часова, други дан 10. 09. 2019. године Области струке од 10
до 14 часова.
Kandidati za студијске програме ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО,

ТЕКСТИЛНA ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ
РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ pola`u klasifikacioni ispit из предмета по
избору dana 10. 09. 2019. godine od 10 до 12 ~asova.

Jedinstvenа rang listа objavi}e se 11. 09. 2019. godine до 11 часова.
Kona~nа rang listа objavi}e se 12. 09. 2019. godine до 14,оо ~asova.



Upis primqenih kandidata obavi}e se 13.,16. и 17. 09.
2019. godine, u vremenu od 9 do 14 ~asova.



NA^IN КОНКУРИСАЊА:
Kandidati prilikom podno{ewa prijave нa конкурс podnose na uvid
ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu зa упис podnose FOTOKOPIJE
slede}ih dokumenata:
izvod iz mati~ne kwige ro|enih
svedo~anstva svih razreda zavr{ene sredwe {kole,
diplomu o polo`enom zavr{nom, odnosno maturskom ispitu,
dokaz o uplati naknade za polagawe klasifikacionog ispita na
iznos od 2000,oo dinara за студијске програме Tекстилно инжењерство,
Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне
средине, односно 4000,00 динара за студијски програм Mодни дизајн na `iro
ra~un ВТУСШ u Leskovcu broj 840-1666-77., broj modela 97, {ifra pla}awa
153, poziv na broj 26-24.






Kandidati su obavezni da na polagawe klasifikacionog ispita, ponesu
li~nu kartu ili paso{.

UPIS DR@AVQANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDWU
[KOLU ZAVR[ILI U INOSTRANSTVU

Dr`avqanima REPUBLIKE SRBIJE koji su sredwu {kolu zavr{ili u
inostranstvu, a nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis u prvom
уписном roku omogu}i}e se da konkuri{u u DRUGOM УПИСНОМ ROKU za upis u
prvu godinu studija, po prethodno izvr{enoj nostrifikaciji {kolskih
svedo~anstava ste~enih u inostranstvu.

UPIS STRANIH STUDENATA:

Kandidat - strani dr`avqanin, prilikom prijavqivawa зa упис, podnosi
nostrfikovanu diplomu o zavr{enoj sredwoj {koli. Ovaj kandidat pre upisa je
du`an da {koli podnese dokaze:
da je zdrastveno osiguran za {kolsku godinu u koju se upisuje,
da vlada srpskim jezikom, {to dokazuje uverewem ovla{}ene
komisije, koju je {kola formirala.




UTVR\IVAWE REDOSLEDA NA RANG LISTI:
Za utvr|ivawe redosleda prijavqenih kandidata vrednuje se:
a) op{ti uspeh u sredwoj {koli koji predstavqa zbir op{teg uspeha iz sva
~etiri razreda sredwe {kole. Za kandidate sa tre}im stepenom stru~ne spreme
tre}i razred se ra~una u dvostrukom iznosu. Ukupan broj ovako dobijenih bodova
mno`i se sa 2, te kandidat mo`e ste}i najmawe 16, a najvi{e 40 bodova. Op{ti
uspeh u sredwoj {koli ra~una se zaokru`ivawem na dve decimale.
b) uspeh na klasifikacionom ispitu se boduje najvi{e sa 60 bodova.
[kola utvr|uje jedinstvenu rang listu za studijski program, za kandidate
koji se finasiraju iz buxeta i one koji pla}aju {kolarinu. Mesto na jedиnstvenoj
rang listi i broj ukupno postignutih bodova odre|uju da li kandidat mo`e biti
upisan u prvu godinu studija, kao i da li }e biti finansiran iz buxeta ili }e
pla}ati {kolarinu.

U slu~aju jednakog broja bodova prednost pri upisu ima}e kandidat koji ima
boqi uspeh iz predmeta matematika za studijskи program Tekstilnо инжењерство,
за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и
животне средине имаће кандидат који има бољи успех из предмета хемија.
За студијски програм Модни дизајн предност при упису имаће кандидат који има
бољи успех из предмета Историја уметности или Ликовна уметност.
U~esnik уписа koji smatra da redosled kandidata na jedиnstvenoj rang listi
nije utvr|en na na~in predvi|en правилима уписа, mo`e podneti prigovor
direktoru {kole u roku od 24 часа od objavqivaqa rang liste.
Kandidat mo`e biti upisan na teret buxeta ako se nalazi na коначној rang
listi za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret buxeta
koji je odre|en правилима уписа i ima vi{e od 50 bodова.
Kandidat koji pla}a {kolarinu mo`e biti upisan ukoliko se na коначној
rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji
pla}aju {kolarinu koji je odre|en правилима уписа i ima vi{e od 30 bodova.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upi{e u predvi|enom
roku, [kola }e upisati umesto wega drugog kandidata, prema redosledu na
jedinstvenoj rang listi, u roku utvr|enim правилима уписа.
UPIS KANDIDATA:
Kandidati koji steknu pravo na upis u Visoku технолошко уметничку струковну
школу podnose:
originalna dokumenta,


један obraзац [V-20 (prijavni list za upis studenata)
indeks,

две fotografije formata 3,54,5 cm.

dokaz o uplati {kolarine u iznosu od 30.000,oo dinara u vi{e rata

i to: prva rata prilikom upisa a ostale najkasnije do 15. februara 2020.
godine, na `iro ra~un ВТУСШ Leskovac, broj 840-1666-77, broj modela 97,
{ifra pla}awa 153, poziv na broj: 95 - 01,
dokaz o uplati 200,oo dinara na `iro ra~un {kole 840-1666-77 broj

modela 97, {ifra pla}awa 153, poziv na broj 20-26, svrha za osigurawe
studenta,

dokaz o uplati 1500,oo dinara na `iro ra~un Удружења студената
ВТУСШ u Leskovcu, broj 105000000227546024 broj modela 97, {ifra pla}awa
153, poziv na broj : 17-27, svrha za studentski fond.

student strani dr`avqanin pla}a {kolarinu u iznosu od 600 еура i
to: prva rata prilikom upisa a ostale najkasnije do 15. februara 2020.
godine, na `iro ra~un ВТУСШ Leskovac, broj 840-1666-77, broj modela 97,
{ifra pla}awa 153, poziv na broj : 89-03.
Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primqeni на конкурс se ne vra}aju.

За све заинтересоване кандидате организоваће се
БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА
ОД 10. ДО 14. ЈУНА 2019. год.
У ВРЕМЕНУ ОД 10,оо до 13,оо час.
Секретаријат школе

