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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА
ДИЗАJН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЦМЕНТ
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Београд
На основу члана 143. став 1. Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” бр.
88/2017) и члана 91. став 8. Статута Школе бр. 01-168 од 07.03.2018. године на седници
одржаној 22.05.2018. године Наставно-стручно веће Високе текстилне струковне школе за
дизајн, технологију и менаџмент (у даљем тексту: Школа), донело је

ПРАВИЛНИК
О УПИСУ СТУДЕНАТА
НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
I Опште одредбе

-

Члан 1.
Правилником о упису студената (у даљем тексту: Правилник) дефинишу се:
услови за упис студената у прву годину студија;
број студената који се уписују у прву годину студија;
расписивање конкурса за упис у прву годину студија;
именовање комисије за упис и њене надлежности;
подношење пријава за упис;
поступак полагања пријемног испита, односно испита за проверу склоности и
способности кандидата за упис у Школу;
мерила за избор кандидата и начин бодовања;
рангирање кандидата;
упис у прву годину студија;
упис ван конкурса;
остала питања у вези са уписом студената.

Услови за упис
Члан 2.
Кандидати се уписују на акредитоване студијске програме у Школи под условима
и на начин прописан Законом, Статутом и општим актима Школе.
У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има
средње образовање у четворогодишњем трајању.
У прву годину основних струковних студија из области уметности може се
уписати и лице које нема завршено средње образовање, у складу са студијским
програмом.
Кандидати за упис на основне струковне студије полажу пријемни испит.
Страни држављанин се може уписати на студијске програме под истим условима
као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања.
Страни држављанин плаћа школарину у складу са Одлуком о висини школарине.
Посебан услов за упис странаца на студије јесте знање српског језика, односно
језика на коме се изводи студијски програм.
Проверу знања обавља комисија коју на предлог директора именује Наставностручно веће.
Лице које се упише на студијске програме Школе стиче статус студента.
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Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета Републике
Србије или студента који се сам финансира.
Члан 3.
Држављани Србије, страни држављани и лица без држављанства, који су
претходно образовање стекли у иностранству могу се уписати у Школу уколико поред
осталих услова изврше нострификацију сведочанстава стечених у иностранству.
Лице из става 1. овог члана уз пријаву за упис у прву годину студија прилаже и
решење о извршеној нострификацији, односно еквиваленцији сведочанства стеченог у
иностранству.
Члан 4.
Број кандидата страних држављана за упис у прву годину студија није ограничен.
О евентуалном ограничењу броја студената страних држављана, односно лица без
држављанства, за конкретну школску годину, одлучује Наставно-стручно веће.
Број студената који се уписују у прву годину студија
Члан 5.
Број студената који Школа уписује утврђује Наставно-стручно веће, у оквиру
броја утврђеног у дозволи за рад.
Број студената који Школа уписује мора бити у складу са кадровским,
просторним и техничко-технолошким могућностима Школе.
Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се
финансира из буџета доноси Влада, по прибављеном мишљењу Школе и Националног
савета за високо образовање, најкасније месец дана пре расписивања конкурса.
Расписивање конкурса за упис у прву годину студија
Члан 6.
Упис студената у прву годину студија врши се на основу конкурса Школе.
Конкурс за упис у прву годину студија расписује директор Школе.
Конкурс садржи: број студената за сваки студијски програм, услове за упис,
мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и
рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине коју плаћају
студенти чије се студирање не финансира из буџета, начин и време полагања пријемног
испита, односно испита за проверу склоности и способности и рок за упис примљених
кандидата.
Конкурс се објављује најкасније четири месеца пре почетка школске године.
Конкурс се објављује на огласној табли и сајту Школе, и путем штампаних или
електронских медија.
Именовање комисије за упис и њене надлежности
Члан 7.
По расписивању конкурса на предлог директора Наставно-стручно веће именује
две комисије за упис: једну за упис на студијске програме Текстилно инжењерство и
Менаџмент у текстилној индустрији, а другу за упис на студијски програм Дизајн
текстила и одеће. Свака комисија има најмање по три члана.
Именовањем из става 1. овог члана истовремено, на предлог Директора,
Наставно-стручно веће одређује председнике комисија као и координатора комисија за
упис.
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Члан 8.
Комисија за упис је надлежна да:
1. у дане одређене конкурсом организује пријем пријава кандидата,
2. организује полагање пријемног испита,
3. утврђује редослед кандидата према броју бодова које су они постигли на
пријемном испиту,
4. утврђује број бодова који су кандидати добили по основу општег успеха
постигнутог у средњој школи,
5. утврђује редослед кандидата по основу броја бодова постигнутих на
пријемном испиту и по основу општег успеха,
6. објављује на огласној табли Школе јединствену листу кандидата,
7. даје објашњења кандидатима која се односе на утврђивање њиховог редоследа
на листи кандидата,
8. даје образложење и потребне информације које се односе на пријем кандидата
у прву годину студија.
Комисија обавља послове у пуном саставу и одлуке доноси већином гласова
укупног броја чланова.
Члан 9.
По завршетку уписа студената у прву годину студија комисије из члана 7. овог
Правилника подносе директору и Наставно-стручном већу Школе извештај о упису
студената.
Услови за упис студената у прву годину студија
Члан 10.
Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо
пријемног испита, овом кандидату се вреднују резултати опште матуре, на тај начин
што се оцена из математике, односно предмета који одговара пријемном испиту
студијског програма, добијена у оквиру опште матуре, бодује следећим бројем поена:
- 2 (двојка) са 15 поена;
- 3 (тројка) са 30 поена;
- 4 (четворка) са 45 поена и
- 5 (петица) са 60 поена.
Члан 11.
Кандидати за упис на основне струковне студије студијских програма Текстилно
инжењерство и Менаџмент у текстилној индустрији полажу пријемни испит - тест за
проверу знања.
Кандидати за упис на основне струковне студије студијског програма Дизајн
текстила и одеће полажу испит за проверу уметничке склоности и способности ка
дизајну текстила и одеће.
Члан 12.
Редослед кандидата утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата постигнутом на пријемном испиту, односно испиту за проверу
склоности и способности ка дизајну текстила и одеће.
Подношење пријава за упис
Члан 13.
Кандидати за упис у прву годину основних студија подносе пријаву за упис у
року утврђеном конкурсом.
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Пријаве се подносе у седишту Школе.
Уз пријаву за упис кандидати подносе:
- копију извода из матичне књиге рођених;
- копије сведочанства о сваком разреду завршене средње школе;
- копију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту;
- копије доказа о освојеним наградама на међународним конкурсима из
одговарајуће области из поља уметности, односно о освајању награда на
републичком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на
међународном такмичењу;
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита
Кандидати су дужни да поред копија докумената из става 3. овог члана поднесу
на увид и оригинале докумената. Кандидатима се фотокопије докумената не враћају.
Кандидат може поднети пријаве за конкурс на више студијских програма, ако
испуњава услове за упис утврђене тим студијским програмом, при чему уз сваку пријаву
подноси комплетну документацију и дужан је да назначи редослед студијских програма
за упис по приоритету.
Износ накнаде трошкова за полагање пријемног испита утврђује Савет Школе
ценовником.
Члан 14.
Кандидати за упис у прву годину основних струковних студија студијског
програма Дизајн текстила и одеће, осим докумената из члана 13. став 3, уз пријаву за
упис подносе и мапу са најмање десет својих ликовних радова. Пожељно је да бар део
ових радова буду цртежи и слике рађени по природи (цртеж мртве природе, људске
фигуре или портрета и сликана мртва природа).
Препоручује се формат мапе 100 x 70cm, а не мањи од 70 х 50 cm. Неки радови
могу бити мањег формата од формата мапе (нпр. скице, кроки, радови из области дизајна
екстила илидизајна одеће), а потребно је да кандидат и овакве радове организује и
опреми у задати формат.
Поступак полагања пријемног испита, односно испита за проверу склоности и
способности кандидата за упис у Школу
Члан 15.
Сви кандидати за упис у Школу, осим кандидата из члана 10. полажу пријемни
испит.
Изузетно од става 1. овог члана кандидат, који не спада у круг кандидата из члана
10. Правилника, а као ученик завршног разреда средње школе, појединачно или групно,
је освојио једно од прва три места на државном такмичењу у чијој организацији
учествује Министарство просвете, односно Министарство културе, или на
међународном такмичењу, из математике или предмета из области текстилне
технологије, односно ликовног стваралаштва или дизајна тексила и одеће, не полаже
пријемни испит.
Таквом кандидату вреднује се пријемни испит, односно део тог испита,
максималним бројем бодова.
Члан 16.
Тест пријемног испита за студијске програме основних струковних студија
Текстилно инжењерство и Менаџмент у текстилној индустрији састављају руководиоци
студијских програма у сарадњи са наставником математике, а одобрава га Наставностручно веће.
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Тест из става 1. овог члана, са већим бројем могућих питања/задатака, доступан је
кандидатима пре подношења пријаве за упис.
Упутством за полагање пријемног испита УПК 03 016 дефинише се начин
шифрирања тестова на пријемном испиту.
Члан 17.
Тест пријемног испита за студијске програме основних струковних студија
Текстилно инжењерство и Менаџмент у текстилној индустрији састоји се из укупно 20
питања/задатака.
С обзиром на доступност теста из става 1. овог члана и пре подношења пријаве за
упис, у Школи се не организују посебне припреме за полагање пријемног испита за
студијске програме основних струковних студија Текстилно инжењерство и Менаџмент
у текстилној индустрији.
Припремна настава се може организовати из предмета Цртање и сликање, као и из
уметничких предмета из области дизајна текстила и одеће, ако има довољан број
заинтересованих кандидата.
Довољним бројем из става 3. сматра се група од најмање 10 кандидата.
Члан 18.
Пријемни испит за упис студијског програма Дизајн текстила и одеће састоји се
из три задатка:
1. задатак: сликање мртве природе, техником темпера (или акрил) у трајању од 4 сата;
2. задатак: дизајн текстила - на основу дате инспирације или мотива кандидати треба да
дају предлоге решења амбијенталне или одевне тканине слободном техником на А4
формату у трајању од 2 сата;
3. задатак: дизајн одеће - на основу дате инспирације или мотива кандидати треба да
дају предлоге модних решења слободном техником на А4 формату, у трајању од 2 сата.
Задатак из сликања се ради првог дана полагања а задаци из дизајна текстила и
дизајна одеће другог дана пријемног испита.
Првог дана пријемног испита, за област сликање, кандидати треба да понесу прибор за
сликање –темпере или акрилне боје, четкице, палету, крпицу, посуду за воду ипапир формата 70
х 50 центиметара за одговарајућу сликарску технику (то може бити: акварел папир - за темперу,
препарирани триплекс папир или лепенка). Штафелај и таблу кандидату обезбеђује Школа.
У зависности од броја пријављених кандидата, кандидати ће првог дана пријемног испита бити
подељени у две групе по азбучном реду.
Другог дана пријемног испита (тест склоности ка дизајну текстила и дизајну одеће) сви
кандидати полажу испит заједно. Формат рада је А4, технике могу бити темпера, акварел, туш у
боји, пастел, колаж, комбинована техника, итд. На пријемном испиту није дозвољена употреба
фломастера и хемијске оловке.
Кандидати могу да ураде неколико радова из задатих области у току времена
предвиђеног за сваки задатак.

Члан 19.
Услови, начин и поступак полагања пријемног испита, односно испита за проверу
уметничких склоности и способности кандидата, ближе су дефинисани Упутством за
полагање пријемног испита УПК 03 016.
Мерила за избор кандидата и начин бодовања
Члан 20.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија су:
општи успех постигнут у средњој школи и резултат на пријемном испиту.
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Општи успех у средњој школи рачуна са заокруживањем на две децимале, а
вреднује се тако што се збир просечних оцена из свих предмета, у свим разредима,
помножи са 2.
Члан 21.
По основу успеха у средњој школи кандидат за упис на основне струковне студије
студијских програма Текстилно инжењерство и Менаџмент у текстилној индустрији
може да оствари најмање 16, а највише 40 бодова, а по основу пријемног испита од 0 до
60 бодова.
Члан 22.
Кандидат за упис на основне струковне студије студијских програма Текстилно
инжењерство и Менаџмент у текстилној индустрији по основу пријемног испита осваја
број бодова сагласно тачним одговорима, односно решеним задацима и то за сваки тачан
одговор/решени задатак по три бода.
Члан 23.
Кандидат за упис на основне струковне студије студијског програма Дизајн
текстила и одеће по основу успеха у средњој школи може да оствари најмање 8, а
највише 20 бодова, а по основу пријемног испита од 0 до 80 бодова.
Члан 24.
Кандидат за упис на основне струковне студије студијског програма Дизајн
текстила и одеће на пријемном испиту за:
1. задатак (цртање и сликање мртве природе) може да освоји најмање 0 а највише 30
поена;
2. задатак (дизајн текстила) може да освоји најмање 0 а највише 25 поена;
3. задатак (дизајн одеће) може да освоји најмање 0 а највише 25 поенa
Сматра се да је кандидат положио пријемни испит ако на сва три задатка из
претходног става оствари најмање 10 бодова.
Пријемни испит на студијском програму Дизајн текстила и одеће је
елиминаторног карактера јер се кандидати који нису положили пријемни испит, односно
који су остварили мање од 10 бодова, елиминишу, тј. не рангирају се.
Рангирање кандидата
Члан 25.
Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се на основу ранг листе
која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.
Кандидат може остварити највише 100 бодова.
Право на упис у прву годину студија имају кандидати који су најбоље рангирани
у оквиру броја предвиђеног за упис.
У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима одлуку
о њиховом редоследу доноси Комисија за упис.
Члан 26.
Кандидат који је незадовољан местом на јединственој ранг листи има право
приговора у року утврђеном конкурсом. Приговор се подноси директору Школе.
Директор је дужан да поднети приговор реши у року утврђеном конкурсом,
рачунајући од дана пријема тако што ће приговор одбацити као неблаговремен, одбити
као неоснован или га, ако је основан, усвојити и наложити Комисији за упис да утврђене
неправилности отклони.
На решење из става 2. овог члана кандидат може уложити жалбу Савету Школе у
року утврђеном конкурсом, рачунајући од дана достављања.
Савет Школе решава жалбу кандидата у року утврђеном конкурсом, рачунајући
од дана пријема.
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Одлука Савета по жалби је коначна у Школи.
Члан 27.
Истеком рока за улагање приговора, односно доношењем одлука по уложеним
приговорима, а у складу са тим одлукама, саставља се коначна ранг листа по основу које
се врши упис.
Упис у прву годину студија
Члан 28.
Кандидат може бити уписан на терет буџета Републике Србије ако се налази на
јединственој ранг листи за студијски програм, до броја одобреног за упис кандидата на
терет буџета и има више од 51 бода.
Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на коначној ранг
листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају
школарину и има више од 30 бодова за студијске програме Текстилно инжењерство и
Менаџмент у текстилној индустрији, односно 18 бодова за студијски програм Дизајн
текстила и одеће.
Члан 29.
Упис кандидата који припадају посебним, осетљивим друштвеним групама врши
се под посебним афирмативним условима, применом Стручног упутства које доноси
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Број студената који може бити уписан на терет буџета Републике Србије
применом афирмативних мера одређује Влада РС својом Одлуком.
Упис кандидата применом Програма афирмативне мере у оквиру квоте која је
одобрена Одлуком Владе може да оствари студент који је положио пријемни испит.
Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се на посебним ранг листама, са
којих се уписује онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе за наведену
афирмативну меру. Кандидати који се на овај начин не упишу, рангирају се са осталим
кандидатима за редовна буџетска места.
Приликом уписа на више године студија, студенти који су уписани на основу
Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета, не
рангирају се са осталим студентима, већ задржавају буџетски статус уколико остваре 36
ЕСПБ, у складу са Законом о високом образовању.
Школа води посебну евиденцију о студентима који су на основу Програма
афирмативне мере уписали прву годину студија и оставарили право на финансирање из
буџета.
Студенти који су уписани на основу Програма афирмативне мере у статусу
студената који се финансирају из буџета остварују право на смештај и исхрану према
условима Конкурса за пријем студената у установе за смештај и исхрану студената.
Контролу уписа по посебној процедури врши Секретаријат. У случају да су
утврђене неправилности, о извршеној контроли сачињава се извештај са препорукама
које се упућују директору да иницира одговарајући поступак.
Члан 30.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у
предвиђеном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на
јединственој ранг листи, у року утврђеном конкурсом.
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Члан 31.
Кандидати који стекну право на упис, у року утврђеном конкурсом, при упису
подносе:
 оригинална документа
 два обрасца ШВ-20
 индекс
 две фотографије формата 4x6 цм
 доказ о уплати трошкова уписа
 доказ о уплати школарине, ако плаћају школарину.
Студенту се, по извршеном упису, издаје индекс.
Остала питања увези са уписом студената
Члан 32.
Уколико по окончању поступка уписа у прву годину студија остану слободна
места иста се попуњавају у новом уписном року.
По правилу, Школа организује јунски и септембарски уписни рок, али, у случају
слободних места, може организовати и додатне уписне рокове, у складу са одлуком
Наставног-стручног већа.
Упис ван конкурса
Члан 33.
Школа може уписати кандидата на жељени студијски програм, ван конкурса:
1. ако је кандидат у другој високошколској установи положио пријемни испит који се
може уподобити пријемном испиту који се полаже у Школи и ако је у тој
високошколској установи остварио право на упис за исту школску годину;
2. у случају прелаза са друге високе струковне школе;
3. у случају када је кандидат завршио један студијски програм у Школи а жели да
заврши још један;
4. у случају уписа диферeнцијалног програма струковних студија у складу са
Правилником о усклађивању стечених стручних назива и
5. исписаног студента који жели поново да се упише.
Члан 34.
Упис из члана 33. ст. 1. тач. 1. се врши на основу оригиналне потврде друге
високошколске установе о оствареном броју поена на пријемном испиту, односно
укупном броју поена.
Наставно-стручно веће, у складу са Упутством за признавање испита, у сваком
конкретном случају утврђује да ли се положени пријемни испит из члана 33. ст. 1. тач. 1.
овог Правилника може уподобити пријемном испиту који се за конкретан студијски
програм полаже у Школи.
Члан 35.
Упис из члана 33. ст. 1 тач. 2. се врши по спроведеном поступку признавања
испита положених на другој високошколској установи, сагласно Упутству за признавање
испита, ако кандидат, с обзиром на признате испите, испуњава услов за упис друге или
треће године студија жељеног студијског програма и само уз плаћање школарине и
других трошкова студирања.
Члан 36.
Упис из члана 33. ст. 1. тач. 3. се врши по спроведеном поступку признавања
испита положених у овој Школи на другом студијском програму, сагласно Упутству за
8

9

