
  На основу издате дозволе за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
одлуке Владе Републике Србије о броју студената који се финансирају из буџета на високим 
школама струковних студија чији је оснивач Република Србија, ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Нишу, оглашава 
 

К О Н К У Р С  

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА  
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

У ПРОДУЖЕНОМ ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ 
 

 ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у другом уписном року уписује у прву 
годину основних струковних студија 42 студента, који сами плаћају школарину на следећим 
акредитованим студијским програмима: 
 

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
Број студената 

који плаћају школарину 

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 15 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 11 

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16 

 
   У прву годину студија може се уписати лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 
  Одлуком Владе РС број 05 број 612-5171/2016 објављеној у „Службеном гласнику РС“ 
бр. 53/2017 од 30. маја 2017. године, укупним бројем студената чије образовање се 
финансира из буџета Републике Србије обухваћене су и:  

- 2 особе са инвалидитетом, 
- 2 припадника ромске националности и  
- 2 држављанина Републике Србије који су у школској 2016/2017. години средњу 

школу завршили у иностранству. 
 
  Сви кандидати  за упис полажу пријемни испит из математике. 
 

Кандидати који су положили пријемни испит из предмета Математика на некој другој 
акредитованој високошколској установи за упис школске 2017/18. године, могу 
конкурисати за упис на Високу техничку школу струковних студија у Нишу без поновног 
полагања пријемног испита и то: 

- као самофинансирајући студент, ако је остварио најмање 30 поена на основу успеха из 
средње школе и пријемног испита. 

Кандидат који конкурише за упис у Високу техничку школу струковних студија са 
положеним пријемним испитом на некој другој акредитованој високошколској установи може се 
уписати до 29. септембра 2017. године.  

Потребно је да достави потврду о положеном пријемном испиту и укупном броју остварених 
поена (поени добијени на основу успеха из средње школе и поени остварени на пријемном испиту) 
као и да изврши уплату од 1.500,00 динара на име признавања положеног пријемног испита на 
жиро рачун ВТШ Ниш 840-1758666-57 број модела 97 позив на број 94-126-100502041  
 

ПРОДУЖЕНИ ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 
 

- Пријављивање кандидата: до 22. септембра 2017. године 
- Полагање пријемног испита: 25. септембра 2017. године у 10 часова 
- Објављивање јединствене ранг листе: 25. септембра 2017. године  
- Објављивање коначне ранг листе до 27. септембра 2017. године  
- Упис примљених кандидата: 27., 28. и 29. септембра 2017. године  



 - Накнада за полагање пријемног испита износи 4.000,00 динара на жиро рачун Школе 
број:  840-1758666-57, број модела  97, позив на број (одобрење)  94-126-100502041. 
 - за држављане Србије школарина и трошкови категоризације, обраде и архивирања података 
износе  60. 000,00 динара, уз могућност плаћања  у десет рата, с тим што се прва рата у износу од 
15.000,00 динара плаћа приликом уписа. За стране држављане школарина и трошкови 
категоризације, обраде и архивирања података износе 1.000 евра. 
 За ближа обавештења обратити се на тел. 018/588-211; 588-039 и 588-040.  

  E-mail адреса: info@vtsnis.edu.rs , Web сајт: www.vtsnis.edu.rs 

Школа се налази у улици Александра Медведева бр. 20. у Нишу. 
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