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КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОД.
I
Висока техничка машинска школа струковних студија у Трстенику на специјалистичке струковне студије у
школској 2018/2019. години уписује укупно 48 студената у статусу самофинансирајућих студената на следеће
студијске програме:
- Хидраулика, пнеуматика и производни процеси, за 16 студената
- Регулисање и безбедност друмског саобраћаја, за 32 студента.
II
Право учешћа на конкурс за упис на специјалистичке студије имају кандидати који су завршили основне
струковне студије на Школи или високо образовање стечено на основним струковним и основним академским
студијама првог степена у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова.
На специјалистичке струковне студије могу се уписати и кандидати који су завршили студије по прописима
који су важили пре доношења Закона о високом образовању, под условом да је та диплома најмање
еквивалентна дипломи основних струковних студија у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова.
III
Избор кандидата за упис на специјалистичке струковне студије обавља се према критеријумима за рангирање
у које спадају просечна оцена постигнута у току студија и дужина трајања студирања.
IV
Пријављивање кандидата вршиће се у периоду од 10. до 25. октобра.
Резултати конкурса (ранг листа кандидата) биће објављени на огласној табли школе до 26. октобра 2018.
године.
Учесник конкурса може поднети приговор директору школе на редослед кандидата за упис, у року од три дана
од дана објављивања листе пријављених кандидата.
Упис примљених кандидата вршиће се 30 и 31. октобра 2018. године.
V
Кандидати, приликом пријављивања на конкурс, подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз
пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: фотокопију, односно читач личне карте, извод из
матичне књиге рођених, диплому о завршеним основним студијама, доказ о уплати накнаде за упис (3.000
дин.) на рачун: 840-818666-73.
Кандидати који по конкурсу стекну право уписа подносе: оригинална документа, два обрасца ШВ-20, индекс,
2 фотографије формата 4,5 х 3,5 доказ о уплати прве рате школарине.
Школарина се плаћа у износу од 90.000 динара са могућношћу уплате у ратама према посебној одлуци.
Сва потребна обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли и веб сајту
Школе.
Трстеник, октобар 2018. године.

