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 „Висока техничка школа струковних студија, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, објављује 

 

КОНКУРС 

за упис студената у прву годину основних струковних студија 

 за школску 2014/2015. годину 

 

У прву годину основних струковних студија за стицање високог образовања Висока техничка 

школа струковних студија, са седиштем у Новом Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, уписује 

студенте на три студијска програма, и то: 

1. Компјутерски машински системи: 

- 42 студента на терет буџета и 

- 42 студента који плаћају школарину; 

2. Индустријско инжењерство:  

- 16 студената на терет буџета и 

- 33 студента који плаћају школарину; 

      3.    Енергетска ефикасност и зелена енергија 

 - 2 студента на терет буџета и  

 - 19 студената који плаћају школарину. 

 

У прву годину основних струковних студија за стицање високог образовања Високошколска 

јединица ван седишта установе у Ваљеву, Косте Абрашевића 1, уписује студенте на студијски 

програм: 

1. Индустријско инжењерство са информатиком: 

- 22 студента који плаћају школарину. 

 

У прву годину студија могу се уписати лица са стеченим средњим образовањем у 

четворогодишњем или трогодишњем трајању. 

Сви кандидати полажу класификациони испит из математике или комбинованог теста из 

математике, техничко-технолошке области и информатике, по сопственом избору. 

Други конкурсни рок (септембарски): 

• 01. и 02. септембар, пријављивање кандидата; 

• 08. септембар, полагање класификационог испита у 11 часова. 

• упис кандидата ће се вршити од 16. до 19. септембра, од 10 до 14 часова  

 

Република Србија 
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд 
 



 

Школарина за једну годину студија износи 52.000,00 динара, и може се уплатити у три рате. 

Трошкови полагања класификационог испита износе 5.000,00 динара. 

Примљени кандидати приликом уписа подносе документа предвиђена општим условима конкурса. 

Додатне информације могу се добити у Школи, или на бројеве телефона:  

011/2671-500 и 011/2671-286.“ 

 

КОНКУРС 

за упис студената у прву годину на специјалистичке струковне студије за школску 2014/2015. 

годину 

 

Висока техничка школа струковних студија, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152-а у школској 

2014/2015. години на специјалистичке струковне студије уписује студенте на следеће студијске 

програме: 

 

1. Компјутерски машински системи – 32 студента; 

2. Индустријско инжењерство – 32 студента. 

 

На специјалистичке струковне студије могу се уписати лица која имају завршено високо 

образовање, уколико се на конкурс пријави већи број кандидата сачињава се ранг листа на основу 

просечне оцене у току основних студија. 

 

Пријаве се подносе од 15. 09. до 26. 09. 2014. године. 

Ранг листа ће бити објављена 29. 09. 2014. године у 10 часова. 

Упис кандидата ће се вршити 29. и 30. септембра 2014. године од 11 до 15 часова. 

 

Школарина за једну годину студија износи 80.000,00 динара, и може се уплатити у четири рате. 

Уз пријаву кандидати подносе уверење о стеченом високом образовању у којем је наведена 

просечна оцена стечена током основних студија и извод из матичне књиге рођених. 

 

Додатне информације могу се добити у Школи, или на бројеве телефона:  

011/2671-500 и 011/2671-286.“ 

 

 

С поштовањем, 

 

 


