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На основу чланова 124. и 150. Статута Високе текстилне струковне школе за дизајн, 

технологију и менаџмент бр. 01-90/1-1 од 28.02.2013. године, Наставно веће Школе на 

седници одржаној 21.06.2013. године донело је Правилник о изменама и допунама 

Правилника о условима, начину и поступку уписа на други степен студија, тако да 

пречишћен текст гласи: 

 

ПРАВИЛНИК  

О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ УПИСА НА ДРУГИ СТЕПЕН 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником уређују се услови, начин и поступак уписа на други степен 

струковних студија на Високој текстилној струковној школи за дизајн, технологију и 

менаџмент у Београду (у даљем тексту: Школа). 

 

Члан 2. 

На студијске програме другог степена струковних студија који се организују у 

Школи могу се уписати кандидати под условима, на начин и по поступку прописаним 

овим Правилником и другим општим актима Школе.  

 На студијски програм специјалистичких струковних студија Текстилно 

инжењерство могу се уписати кандидати који имају завршене основне струковне или 

основне академске студије из образовног поља техничко технолошких наука у обиму 

најмање 180 ЕСПБ бодова. Специјалистичке студије, без обзира на остварен број ЕСПБ 

бодова кандидата на основним студијама,  имају обим од најмање 60 ЕСПБ бодова. 

На студијски програм специјалистичких струковних студија Модни менаџмент 

могу се уписати кандидати који имају завршене основне струковне или основне 

академске студије из образовних поља техничко технолошких наука, медицинских 

наука и поља уметности у обиму најмање 180 ЕСПБ бодова. Специјалистичке студије, 

без обзира на остварен број ЕСПБ бодова кандидата на основним студијама,  имају 

обим од најмање 60 ЕСПБ бодова. 

На студијски програм специјалистичких струковних студија Одећа специјалне 

намене могу се уписати кандидати који имају завршене основне струковне или основне 

академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова. Специјалистичке студије, без 

обзира на остварен број ЕСПБ бодова кандидата на основним студијама,  имају обим од 

најмање 60 ЕСПБ бодова. 

Студијским програмима из става 1 овог члана уређују се ближи услови уписа. 

 

Члан 3.  

 Лица која имају стечено више образовање по прописима који су важили до дана 

ступања на снагу Закона о високом образовању имају право на упис на студије из члана 

1. овог Правилника ако претходно савладају садржај одговарајућег студијског програма 

првог степена струковних студија.  
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Члан 4. 

 Упис на студијске програме из члана 2. овог Правилника врши се на начин и по 

поступку прописаним конкурсом који расписује Школа у складу са Законом . 

 Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу опште 

просечне оцене остварене на претходно завршеним студијама. 

 Општим актом Школе могу се прописати и друга мерила за утврђивање 

редоследа кандидата. 

 На основу критеријума из конкурса Школа сачињава и објављује ранг листу 

пријављених кандидата по студијским програмима. 

 Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја 

студената. 

 

Члан 5.  

 Студент другог степена струковних студија може у току студија прелазити са 

других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија под условима 

прописаним студијским програмом.  

 Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев студента.  

 

 

Члан 6. 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 

табли Школе, а објављен је 24.06.2013. године. 

 

 

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАСТАВНОГ ВЕЋА ШКОЛЕ 

                                                                                        Д и р е к т о р, 

 

                                                                                          др Горан Савановић 

 


