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ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ (СЕПТЕМБАРСКОМ) УПИСНОМ
РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
У прву годину основних струковних студија школске 2022/2023. године, Академија
техничко-уметничких струковних студија Београд на Одсеку Висока текстилна школа за
дизајн, технологију и менаџмент уписује укупно 116 студената у другом (септембарском)
уписном року, и то:
Студијски програм
ОСНОВНИХ
струковних студија
Дизајн текстила и одеће
Текстилно инжењерство
Менаџмент у текстилној индустрији
УКУПНО

Број студената
Буџет
12
9
13
34

Самофинансирајући
19
28
35
82

Укупно
31
37
48
116

Цена студија за
самофинасирајуће
студенте (динара)*
95.000,00
65.000,00
65.000,00

*Школарина за самофинансирајуће студенте може се платити у више месечних рата.
У прву годину основних струковних студија може се уписати лице које има стечено
средње образовање.
Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис у прву годину студија су: општи
успех постигнут у средњој школи и резултат на пријемном испиту.
Други уписни рок (септембарски) траје од 01. до 09. септембра 2022. године, и то:
- пријављивање кандидата: 01. и 02. септембра 2022. године;
- полагање пријемног испита: 05. и 06. септембра 2022. године (према објављеном распореду);
- упис примљених кандидата: 09. септембра 2022. године.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
01. и 02. септембра 2022. године
од 9.00 до 17.00 часова
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС
Р.бр.
ДОКУМЕНТ
1.
Пријавни лист, попуњен и потписан
2.
Лична карта, односно за стране држављане пасош
3.
Оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе и неоверене фотокопије
истих, односно еквивалентна страна средњошколска документа ако је кандидат ималац
таквих докумената и неоверене фотокопије истих
4.
Оригинална диплома средње школе и неоверена фотокопија исте, односно еквивалентна
страна средњошколска исправа, ако је кандидат ималац такве исправе и неоверена
фотокопија исте, односно, уколико је кандидат полагао матурски или завршни испит,
диплому о положеном завршном, односно матурском испиту и неоверена фотокопија исте
5.
Извод из матичне књиге рођених, оригинал на увид и неоверену фотокопију истог
6.
Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије, оригинал на
увид и неоверену фотокопију истог
7.
Изјава о пристанку на обраду личних података у складу са законом
8.
Доказ о уплати надокнаде за полагање пријемног испита– 4.000,00 (четири хиљаде)
динара
9.
Мапа (подносе je само кандитати за упис на студијски програм Дизајн текстила и одеће)
треба да садржи најмање 10 ликовних радова, од којих део чине слике и цртежи рађени
по природи (мртва природа, људска фигура, портрет), а остали део чине радови из области
дизајна текстила и из дизајна костима и одеће. Поменути радови могу бити различитих
димензија и урађени различитим ликовним техникама: темпера, акрил, акварел, туш,
графит, угаљ, комбинована техника. Радови мањег формата (мањи од 40 cm х 30 cm) треба
да буду организовани (груписани и залепљени) на већу подлогу (хамер, триплекс)
димензија мапе. Пожељно је да мапа буде димензија 100 cm х 70 cm, а не мања од 70 cm x
50 cm.
Накнада за полагање пријемног испита уплаћује се на жиро рачун АТУСС, број
840-2119666-62
(позив на број: 5 - уписује се датум уплате, нпр: 5 – 01092022)

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ полаже се у следећим терминима и обухвата:
05. септембра 2022. године - сликање мртве природе техником ТЕМПЕРА (или акрил)
06. септембра 2022. године - дизајн текстила и дизајн одеће
Првог дана пријемног испита, за област сликање, кандидати треба да понесу прибор за
сликање –темпере или акрилне боје, четкице, палету, крпицу, посуду за воду и папир формата
70 cm х 50 cm за одговарајућу сликарску технику (то може бити: акварел папир - за темперу,
препарирани триплекс папир или лепенка). Штафелај и таблу кандидату обезбеђује Одсек.
У зависности од броја пријављених кандидата, кандидати ће првог дана пријемног испита
бити подељени у две групе, а који кандидати су у којој групи биће објављено 04. септембра
2022. године до 12.00 часова на огласној табли и сајту Одсека.
Први део пријемног испита полаже се 05. септембра 2022. године и то: прва група полаже
од 09.00 до 13.00 часова, а друга група од 13.30 до 17.30 часова.
Други део пријемног испита (тест склоности ка дизајну текстила и дизајну одеће) сви
кандидати полажу заједно 06. септембра 2022. године и то: у термину од 09.00 до 11.00
часова (област Дизајн одеће) и од 11.30 до 13.30 часова (област Дизајн текстила). Формат рада
је А4, технике могу бити темпера, акварел, туш у боји, пастел, колаж, комбинована техника.
На пријемном испиту није дозвољена употреба фломастера, хемијске оловке и дрвених
бојица. Кандидати могу да ураде неколико радова из задатих области у току времена
предвиђеног за сваки задатак.
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО и
МЕНАЏМЕНТ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ полаже се 5. септембра 2022. године.
На пријемном испиту за студијске програме ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО и
МЕНАЏМЕНТ У ТЕКСТИЛНОЈ ИНДУСТРИЈИ полаже се тест за проверу знања.
Испит ће се одржати 5. септембра 2022. године са почетком у 10.00 часова и трајаће два
сата.
Уколико кандидат жели да конкурише на два студијска програма, потребно је да то
нагласи приликом пријављивања на конкурс. Ови кандидати не плаћају накнаду за полагање
другог пријемног испита.
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СВИ КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНО НА
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ПОНЕСУ ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ
ПАСОШ!!!
ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ПРИВРЕМЕНЕ
РАНГ ЛИСТЕ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЈЕ НАЈКАСНИЈЕ
06. септембра 2022. до 15.00 часова
Остали конкурсни рокови:
- Приговор Комисији, 07.09.2022. године од 15.00 до до 16.00 часова
- Одлука Комисије по поднетим приговорима, 07.09.2022. године до 16.30
- Подношење жалби против одлуке Комисије, 08.09.2022. године од 16.30 до 17.30 часова

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СВАКИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
08. септембра 2022. до 19.00 часова
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
09. септембра 2022. године од 09.00 до 17.00 часова
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
р.бр.
ДОКУМЕНТА
1.
Оригинална сведочанства свих завршених разреда средње школе (односно
еквивалентна страна средњошколска документа, ако је кандидат ималац таквих
докумената)
2.
Оригинална диплома средње школе (односно еквивалентна страна средњошколска
исправа и решење о нострификацији те стране средњошколске исправе, ако је кандидат
ималац такве исправе)
3.
Извод из матичне књиге рођених
4.
Уверење о држављанству за кандидате који су држављани Републике Србије
5.
Два ШВ-20 обрасца Републичког завода за статистику
6.
Празан индекс са холограмском налепницом
7.
Две фотографије формата (димензија) 4,5 cm x 3,5 cm (у фотографској радњи тражити
фотографисање за индекс)
8.
Доказ о уплати надокнаде за трошкове уписа– 2.000,00 (две хиљаде) динара
9.
За студенте који се уписују као самофинансирајући студенти и доказ о уплати
школарине или прве рате школарине.
Накнада за трошкове уписа и школарине уплаћује се на жиро рачун АТУСС, број
840-2119666-62
(позив на број: 5 - уписује се датум уплате, нпр: 5 – 09092022)
Поред напред наведених уписних квота, Одсек може, под посебним условима, у статусу
студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, у прву годину основних
струковних студија за школску 2022/2023. годину уписати и:
1. једног кандидата који је лице са инвалидитетом, под условима одређеним
Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом;
2. једног кандидата припадника ромске националне мањине, под условима одређеним
Програмом афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине;
3. једног кандидата који је држављанин Републике Србије, а који је у школској
2021/2022. години завршио средњу школу у иностранству. На ово место се кандидат уписује у
другом (септембарском) уписном року.
Све остале информације у вези услова за упис, рангирања и уписа садржане су у тексту
Конкурса број 3146 од 14.07.2022. године.
У Београду, 23.08.2022. године

Председник Поткомисије за упис на Одсеку
др Драгана Церовић

