
1 

 

МОДЕЛ ВРЕДНОВАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА ОД ШКОЛСКЕ 

2024/2025. ГОДИНЕ НА АКАДЕМИЈУ ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД - ОДСЕК ВИСОКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН, 

ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ  

Назив високошколске установе 

Aкадемија техничко- 

уметничких струковних 
студија Београд/Одсек 
Висока текстилна 
школа за дизајн, 
технологију и 
менаџмент 

Назив студијског програма 
ОСС Дизајн текстила и 
одеће 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег 
језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 10% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле 
који немају директну проходност) 

10% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик, историја 

5.Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 
директну проходност) 

10% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Све средње стручне 
школе  

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

30% Додатна провера 
склоности и 
способности која ће се 
спровести кроз 
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организовање пријемног 
испита из области 
сликања и склоности ка 
дизајну текстила и 
дизајну одеће 

6а. Навести врсту испита 

Пријемни испит 

(практичан рад из 
цртања и сликања и из 
дизајна текстила и 
одеће) 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Директан упис, без 
полагања пријемног 
испита, за кандидате 
који су остварили прва 
три места на 
Републичком 

такмичењу средњих 
уметничких школа из 
области класичних 
ликовних медија  

 

 

Назив високошколске установе 

Aкадемија техничко- 

уметничких струковних 
студија Београд/Одсек 
Висока текстилна 
школа за дизајн, 
технологију и 
менаџмент  

Назив студијског програма 
ОСС Текстилно 
инжењерство 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег 
језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 20% 
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4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле 
који немају директну проходност) 

30% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

страни језик, историја, 

географија, физика, 

хемија, биологија, 

5.Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 
директну проходност) 

30% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Све средње стручне 
школе 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/  

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Директан упис, без 
полагања пријемног 
испита, за кандидате 
који су остварили прва 
три места на 
Републичком 

такмичењу средњих 
текстилних и кожарских  
школа из свих 
дисциплина, као и прва 
три места на најмање 
регионалном такмичењу 
из општеобразовних 
предмета 

 

 


