
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
ЈУЖНА СРБИЈАЈУЖНА СРБИЈА



ПОЗДРАВНА РЕЧ РУКОВОДИОЦА

Одсек за технолошко уметничке студије у Лесковцу при Академији
струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, је прва високошколска установа
у југоисточној Србији, основана 1959. године као Виша техничка текстилна
школа. Као самостална државна институција обавља наставно-образовну и
истраживачку делатност утемељену на традицији дугој више од 60 година
рада. Резултати које је Одсек постигао у досадашњем раду су импресивни и
огледају се у броју дипломираних студената и у континуираном усавршавању
наставних планова и програма. Дипломирани студенти су стручњаци који су
допринели снажном развоју текстилне индустрије Лесковца, Србије идопринели снажном развоју текстилне индустрије Лесковца, Србије и
окружења, а град Лесковац је дуги низ година био најпознатији текстилни
центар у овом делу Европе.

Врата Одсека за технолошко уметничке студије у Лесковцу, отворена су
за стицање савремених знања из технолошко – техничке области, заштите
животне средине и области модног дизајна. Уз наше знање и искуство и ваш
труд и жељу за знањем и усавршавањем на основним и мастер струковним
студијама, добићемо сигурну заједничку будућност јер ми желимо да наши
дипломци буду свуда препознатљиви и тражени, као што се већ и сада
препознају.

Руководилац Одсека
др Емилија Ђикић Јовановић, проф.



ВИША ТЕХНИЧКА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

Основана је 1959. године, као прва високошколска установа на југоистоку
Србије. Током наредних пет деценија Школа је пратила потребе текстилне
индустрије не само на територији Лесковца, већ и тадашње државе,
отварајући нове смерове текстилне струке.

ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ ЛЕСКОВАЦ

Са реформама у високом образовању које су наступиле 2007. године и
Школа мења назив и улази у поступак акредитације. Истовремено, са
редизајнирањем постојећих студијских програма, ради се и на отварању
нових програма чиме се остварује континуитет у праћењу потреба привреде и
интересовања студената.

ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКА СТРУКОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

У складу са новим програмима на основним и
тадашњим специјалистичким струковним студијама које
отвара, 2016. године Школа још једном мења назив.



Новом акредитацијом 2017 године Одсек почиње рад на новим студијским
програмима који су урађени по принципима Болоњске декларације и усаглашени
са одредбама Закона о високом образовању :

• Текстилна хемија и заштита животне средине
• Безбедност радне и животне средине
• Текстилно инжењерство
• Модни дизајн

Године 2019. акредитовани су студијски програми на мастер струковним
студијама: Текстилно инжењерство и Заштита животне средине.
Поступак акредитације за мастер струковне студије за упис у школској
2021/2022.години је у току за студијски програм Дигитални дизајн одеће.

ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ

2021/2022.години је у току за студијски програм Дигитални дизајн одеће.

Са новом реформом у високом струковном
образовању 2019. године ова школа постаје Одсек и са још
четири високообразовних струковних установа, чини
Академију струковних студија Јужна Србија.



Одсек за технолошко уметничке студије иза себе има преко 6 деценија
рада у образовању високошколског кадра на технолошко техничком пољу.
Помно су се пратиле потребе привреде и интересовање студената, те се
сходно томе и мењао програм константним увођењем нових студијских
програма.

Седиште Одсека је у 
Лесковцу на адреси ул Лесковцу на адреси ул 
Вилема Пушмана 17. 
Тел. 016/ 233-911 
(централа), 
016/ 242-569 
(руководилац Одсека),
e-mail: 
info@vsstle.edu.rs,
website:
www.vsstle.edu.rs



Као државна високошколска установа са традицијом у образовању од 62
године школује кадар у два образовно научна поља – техничко технолошком
и - пољу уметности.

Студије се изводе у два нивоа – основне струковне студије и - мастер
струковне студије.

Основне струковне студије (студије I степена, трају три године
у обиму 180 ЕСПБ бодова) имају следеће студијске програме:у обиму 180 ЕСПБ бодова) имају следеће студијске програме:

•Текстилно инжењерство (стручни назив: Струковни инжењер
технологије)

•Текстилна хемија и заштита животне средине (стручни назив:
Струковни инжењер заштите животне средине)

•Безбедност радне и животне средине (стручни назив:
Струковни инжењер заштите на раду)

•Модни дизајн (стручни назив: Струковни дизајнер)



Мастер струковне студије (студије II степена, трају две године у
обиму 120 ЕСПБ бодова) имају следеће програме:

•Заштита животне средине

•Текстилно инжењерство•Текстилно инжењерство

У поступку акредитације за упис у школској 2021/2022. години су
мастер струковне студије

•Дигитални дизајн одеће



Ко може да се пријави на конкурс?

Право пријаве на конкурс за основне струконе студије имају кандидати
који имају стечено средње образовање.

 За студијске програме: Модни дизајн, Безбедност радне и животне
средине, Текстилна хемија и заштита животне средине потребно је средње
образовање четвртог степена.

 За студијски програм Текстилно инжењерство средње потребно је За студијски програм Текстилно инжењерство средње потребно је
образовање трећег или четвртог степена .

Шта је потребно за пријаву на конкурс?

 Пријава

 Доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита

фотокопије следећих докумената, док се оригинали подносе на увид:

 Извод из матичне књиге рођених

 Сведочанства свих разреда завршене средње школе

 Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту



Који су услови уписа?
 Стечено средње образовање по правилу конкурса и

 Положен пријемни испит

Шта чини пријемни испит?
Квалификациони – пријемни испит кандидати полажу одређене предмете

за сваки од студијских програма:

 Безбедност радне и животне средине – по избору Математика или Безбедност радне и животне средине – по избору Математика или
Хемија.

 Текстилна хемија и заштита животне средине – по избору Математика
или Хемија

 Текстилно инжењерство – по избору Математика или Текстилно
инжењерство

Пријемни испит за ове студијске програме се полаже у једном дану.

Модни дизајн – Цртање и Област струке. 

Пријемни испит за Модни дизајн се полаже два дана.

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита, ради 
идентификације, понесу личну карту или пасош.



Како се утврђује редослед на ранг листи?

1. општи успех у средњој школи - кандидат може имати најмање 16, а
највише 40 бодова (за кандидате са трећим степеном стручне спреме
трећи разред се рачуна у двоструком износу).

2. успех на класификационом испиту - највише 60 бодова2. успех на класификационом испиту - највише 60 бодова

Одсек утврђује јединствену ранг листу за студијски програм, а по броју
укупних бодова одређује се да ли кандидат може бити уписан у прву годину
студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати
школарину.



Шта је потребно за упис?

Кандидати који испуњавају услове уписа доносе следећу документацију:

Оверене фотокопије докумената о завршеној средњој школи: – дипломе и
сведочанстава из свих разреда средње школе

Уверење из матичне књиге рођених – оверена фотокопија

Два ШВ-20 обрасца, пријавни лист за упис и индекс

Две фотографије формата 3,5x4,5 цм

Доказ о уплати накнаде за студентски стандард на жиро рачун Академије
840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Доказ о уплати трошкова уписа на жиро рачун Академије 840-2110666-96
по моделу 97 са позивом на број 8903.

Доказ о уплати школарине (за студенте у статусу самофинансирајућих)



Удружење студената Одсека за технолошко уметничке студије у Лесковцу
постоји ради задовољавања најразличитијих интереса студената почев од
оних који се односе на студирање, студентски стандард до спортских,
културних ...

Смештај и исхрана студената 
У непосредној близини Одсека налазе се Дом студената и ученика

у чијем је саставу и менза за исхрану. Смештај у дому је у конфорниму чијем је саставу и менза за исхрану. Смештај у дому је у конфорним
собама чије је реновирање извршено недавно. У дворишту Одсекапостоји
истурено одељење студентског ресторана где абоненти могу доручковати
за време паузе у настави, а они који то нису, да доручак купе.

Студентски кредити и стипендије
Преко студентске службе Одсека врши се конкурисање за

студентске кредите и стипендије на основу конкурса који расписује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.



Стручне екскурзије Одсека за технолошко уметничке студије
омогућавају упознавање студената са организовањем и извођењем
процеса припреме и производње одевних предмета, као и елементима
заштите животне средине и одрживог развоја.



Сврха стручних екскурзија је упознавање студената са начином рада и
функционисања текстилне индустрије, као и продубљивање знања
студената о питањима заштите животне средине.



Стручне екскурзије студентима пружају прилику да изађу на терен и
дођу у непосредан контакт са предметима, појавама и процесима о којима
се учи у школи.



Стручне екскурзије студентима омогућавају и упознавање историјског и
културног наслеђа...



Модне ревије студената Одсека за технолошко уметничке студије у
Лесковцу организују се како би студенти студијских програма Модни дизајн
и Текстилно инжењерство показали своје нове колекције одеће или модних
детаља.



На модним ревијама Одсека за технолошко уметничке студије у
Лесковцу манекени су најчешће студенти Одсека и обучени су у одећу коју је
креирао колега дизајнер.



Модне ревије студената Одсека за технолошко уметничке студије у
Лесковцу дале су са ових простора многе познате креаторе и предузетнике
из Модне индустрије...





Академијаде су такмичарски спортски сусрети студената Академија
струковних студија Србије у различитим спортовима..

Академијаде и некадашње струковнијаде су организоване
у хотелским спортским центрима Чања, Бечића, Охрида, Јахорине,
Кранева, Златним Пјасцима...



Фонд за заштиту животне средине града Лесковца финансирао је изградњу 
Еколошког парка у дворишту Одсека. 
Постављање еко учионице са уграђеним соларним панелима, у дворишту
Одсека, има за циљ подизање еколошке свести студената кроз забаву и
активно учење.



Фонд за заштиту животне средине града Лесковца финансирао је
постављање рециклажног острва са контејнерима за одлагање отпада од
стакла, пластике и папира, као и компостера за раздградњу органског
отпада.



Одсек за технолошко уметничке студије традиционално организује и
спроводи стручна саветовања, трибине, радионице и изложбе...



Основни циљеви: 

- оспособљавање студената за самостални рад на инжењерским задацима сa
усмерењем на одређена подручја у циљу успешног решавања најсложенијих
радних задатака при реализацији појединих фаза у производњи;
- да омогући стицање теоретских, а посебно практичних знања у развијању
креативних способности и вештина са посебним нагласком у делу истраживања и
иновација у оквиру технолошких процеса производње пређе, тканина, плетенина,иновација у оквиру технолошких процеса производње пређе, тканина, плетенина,
нетканих и техничких текстилних производа и одевних производа;
- да студенти упознају својства влакна и могућност њиховог повезивања са
физичким и хемијским својствима текстилног материјала и утицаја различитих фаза
технологије на особине пређе, конца,тканина, плетенине и нетканог текстила у
циљу добијања готових одевних и других производа пројектованих карактеристика;
- да оспособи студенте да прате развој нових боја и помоћних средстава, нова
техничко-технолошка достигнућа у технологији штампања и модној индустрији
понуде апликације за постизање задовољавајућег естетског квалитета производа;
- да развије еколошку свест код студената у реализацији принципа одрживог
развоја код пројектовања новог производа и формирања нових производних
линија;



Исходи учења и компетенције студената

Савладавање студијског програма и стицање компетенција на студијском програму
Текстилног инжењерство омогућава свршеним студентима да:

- организују и контролишу производњу пређа;
- организују и контролишу производњу тканина;- организују и контролишу производњу тканина;
- организују и контролишу производњу плетенина;
- организују и контролишу производњу нетканих и техничких материјала;
- организују и контролишу процес бојења текстилног материјала;
- организују и контролишу процес штампања текстилног материјала ;
- организују и контролишу процес дораде текстилног материјала;
- пројектују одећу и организују и контролишу производњу одеће;
- организују и контролишу процес професионалне неге текстилногматеријала;
- спроводе међуфазну и финалну контролу квалитета производа.



Р.бр. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. И1МАТ Математика 1 3+2 7 
2. И1ФИЗ Физика 1 3+2 7 
3. И1СОЦ Социологија 1 2+2 4 
4. И1ХЕЈ Хемија I 1 4+2 7 
5. И1ТВЛ Текстилна влакна 1 3+1 8 
6. И2ОМК Основи машинских конструкција 2 3+2 5 
7. И2ЕНГ Енглески језик 2 3+1 6 
8. И2ТПР Процеси предења 2 3+2 7 

9. 
ИБТИ11 Одржавање техничких система 

2 2+2 9 
ИБТИ12 Пословне комуникације 

Укупно часова активне наставе 
390+240 

630 
 

  Укупно ЕСПБ 60 
ДРУГА ГОДИНА  

10. И3ТЕП Термодинамика 3 2+2 7 
11. И3ТНТ Технологија нетканог текстила 3 2+1 6 
12. И3ТБШ Технологија бојења и штампања  3 3+3 7 
13. И3КМО Конструкција и моделовање одеће 3 3+3 7 
14. И4РАТ Рачунарска техника  4 2+4 5 
15. И4НТО Нега текстила и одеће 4 2+2 5 
16. И4ППП Пројектовање и производња плле. 4 3+2 7 
17. И4ПРТ Пројектовање и производња тканина 4 3+2 7 17. И4ПРТ Пројектовање и производња тканина 4 3+2 7 

18. 
ИБТИ21 Процеси кројења и шивења 

4 2+2 9 
ИБТИ22 Индустријске и отпадне воде 

Укупно часова активне наставе 330+315 
645 

 

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

19. И5ЕКО Економика и организација  5 3+1 3 
20. И5ИСТ Испитивање текстила 5 3+3 4 
21. И5ТПО Технологија производње одеће 5 3+3 4 
22. И5ТЕТ Технички текстил 5 2+0 3 
23. И5СРБ Студија рада и времена у конфекцији 5 2+2 3 

24. 
ИБТИ31 Технолошке операције у конфекцији 

5 2+0 9 
ИБТИ32 Основе теорија боје 

25. И6ТЕД Технологија дораде 6 2+2 4 
26. И6МЕТ Менаџмент у текстилу 6 2+0 3 
27. И6ЗЖС Заштита животне средине 6 2+2 3 
28. И6ПРК Примена рачунара у конструкцији оде 6 2+2 3 

29. 
ИБТИ41 Социологија моде 

6 2+0 9 
ИБТИ42 Рециклажа текстила и одеће 

30. И6СТП Стручна пракса   6 0+5 6 
31. И6ЗАР Завршни рад 6 0+3 6 

Укупно часова активне наставе 375+225 
600 

 

Укупно ЕСПБ 60 

 



Основни циљ: 
- Образовање високостручног кадра оспособљеног за увођење и примену еколошки
поузданих савремених технолошких поступака у оквиру подручја производње,
оплемењивања, испитивања и рециклирања текстилних материјала.
- Структура обавезних предмета обухвата и постизање компетенција и вештина за коришћење
техника за идентификацију и анализу физичких и хемијских штетности, потрошње енергије и
обновљивих и необновљивих природних ресурса, ради заштите животне средине.

Специфични циљеви:Специфични циљеви:
- Подстицање и развој креативних способности студената и овладавање специфичним
практичним вештинама за мерење и обраду података, и њиховим систематизовањем у
информационим системима;
- оспособљавање студената да учествују у тимском раду код пројектовања различитих
технолошких процеса и процене њиховог статуса са аспекта заштите животне средине;
- стицање способности одређивања и праћења загађујућих материја у животној средини у
циљу анализе података за предузимање одговарајућих мера заштите животне средине;
- примена еколошких стандарда у тестирању и сертификовању текстилних производа,
- оспособљавње за одабир и примену рециклажне технологије у складу са врстом

индустријског отпада;
- селекција и одабир енергетски ефикасних поступака, смањење потрошње енергије и

природних ресурса и избор погодних алтернативних извора енергије



Исходи учења и компетенције студената

- способност надзора, анализа и вођење процеса производње на прихватљив начин у погледу заштите

животне средине, могућност планирања процеса производње са употребом методе мрежног планирања и
упознавање могућности увођења рачунарских апликација у процесу производње и њихово вредновање на
основу трошкова и хуманизације рада,способност одређивања и праћења загађујућих материја у животној
средини у циљу анализе података за предузимање одговарајућих мера заштите животне
средине,способност примене одговарајућих метода и техника у управљању квалитетом животне
средине,познавање структуре, садржаја и могућности употребе библиографских и фактографских база
података са садржајем студијских подручја,података са садржајем студијских подручја,
- познавање рачунарских програма за компјутерско подржавање хемијско текстилних процеса и
објективну оцену постигнутог квалитета,
- савладавање методологије припреме пословног плана и процене енергетске ефикасности,
- могућност разумевања и вредновања контаминација и отпада насталих у радном процесу,
- схватање нужности преображаја предузећа у складу са развитком културе информатике и екологије и
придобијање конкурентног преимућства предузећа,
- могућност схватања улоге промоције и продајекод стварања високе додатне вредности еколошких и
паметних текстилних производа,
- могућност идентификације, карактеризације и анализе физичких и хемијских извора штетности,
- способност избора средстава и вођења еколошких поступака оплемењивања и неге текстила,
- могућност анализе и оцене квалитета текстила применом међународних еко стандарда,
- категоризација и управљање отпадом и опасним материјама,
- избор рециклажне технологије за тестил, одећу и друге материјале који имају тзв. поновну употребну
вредност.



Р.бр. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем.  Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. Х1МАТ Математика 1 3+2 7 
2. Х1ФИЗ Физика 1 3+2 7 
3. Х1СОЦ Социологија 1 2+2 4 
4. Х1ХЕЈ Хемија I 1 4+2 7 
5. Х2ОБИ Основе биохемије 2 3+3 10 
6. Х2ЕНГ Енглески језик 2 3+1 6 
7. Х2ОХШ Основе хемијске штетности 2 2+2 10 

8. 
ИБТХ11 Зелена хемија 

2 3+3 9 
ИБТХ12 Основе физичке штетности 

Укупно часова активне наставе 
345+255 

600 
 

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА 

9. Х3ТВЛ Текстилна влакна 3 3+1 8 

10. Х3ТЕР Термодинамика 3 2+2 7 
11. Х3ЕКТ Екологија у текстилу 3 2+0 9 

12. 

ИБТХ21 Рециклажне технологије 

3 3+2 7 ИБТХ22 Интегрисани менаџмент животном средином 

ИБТХ23 Методе анализа загађујућих супстанци 

13. Х3УПМ Управљање опасним материјама 3 3+3 7 
14. Х4ХЕД Хемија II 4 2+3 5 

15. Х4НТО Нега текстила и одеће 4 2+2 5 
16. Х4РАТ Рачунарска техника 4 2+4 5 

ИБТХ21 Рециклажне технологије 

17. 
ИБТХ21 Рециклажне технологије 

4 3+2 7 ИБТХ22 Интегрисани менаџмент животном средином 

ИБТХ23 Методе анализа загађујућих супстанци 

Укупно часова активне наставе 
330+285 

615 
 

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА 

18. Х5УПО Управљање отпадом 5 3+2 4 

19. Х5ИСТ Испитивање текстила 5 3+3 4 

20. Х5ЕФО Енергетска ефикасност и околина 5 3+1 7 

21. Х5ЕКО Економика и организација 5 3+1 3 

22. Х5ЕПП Еколошки и паметни текстилни производи 5 2+0 4 

23. 

ИБТХ31 Индикатори квалитета радне и животне средине 

6 3+2 7 ИБТХ32 Хемијски параметри радне и живот. средине 

ИБТХ33 Заштитни материјали и одећа 

24. Х6РТО Рециклажа текстила и одеће 6 2+0 4 

25. Х6ИОВ Индустријске и отпадне воде 6 2+2 7 

26. Х6ЗЖС Заштита животне средине 6 2+2 3 

27. 
ИБТХ31 Индикатори квалитета радне и животне средине 

6 3+2 7 ИБТХ32 Хемијски параметри радне и животне сред. 
ИБТХ33 Заштитни материјали и одећа 

Укупно часова активне наставе 
390+225 

615 
 

28. Х6СТП Стручна пракса 6 0+5 5 
29. Х6ЗАР Завршни рад 6 0+3 5 

Укупно ЕСПБ 60 

 



Основни циљ
- Постизање компетенција, сазнања и вештина из областии жењерства заштите
животне средине и заштите на раду.
- Развој креативних инжењерских способности разматрања проблема заштите у
радној и животној средини, способност критичког и аналитичког мишљења,
развијање особина за тимски рад, кооперативности, комуникативности и
овладавањеспецифичним практичним вештинама потребним за оптималан
професионалан рад.професионалан рад.

Специфични циљеви
- Идентификација опасности и ризика у радној и животној средини;
- метода за претходну анализу ризика;
- организовање активности за процену ризика;
- управљање активностима одржавања објеката, уређаја и опреме;
- разумевање захтева и допринос реализацији и интеграцији система

менаџмента;
- образовање и обучавање запослених из области заштите животне средине и

заштите на раду и
- организовање и руковођење системом заштите у организацијама и локалним

заједницама.



Исходи  учења и компетенције студената 

Савладавање студијског програма обезбеђује  опште способности:
₋ анализе проблема у радној и животној средини;
₋ предвиђања решења и последица;
₋ овладавања методима, поступцима и процесима идентификације ризика;
₋ развоја критичког мишљења и приступа;
₋ примене знања у пракси;
₋ развоја способности и вештина комуникације са непосредним и ширим окружењем;
₋ развоја професионалне етике.
Савладавањем студијског програма студент стиче професионалну компентенцију за:
₋ примену метода и поступака претходне анализе ризика у радној и животној средини;₋ примену метода и поступака претходне анализе ризика у радној и животној средини;
₋ организовање и спровођење активности оцењивања ризика у радној и животној средини;
₋ мерење и контролу стања радне и животне средине;
₋ одржавање квалитета радне и животне средине;
₋ евидентирање, анализу и интерпретацију података о повредама, болестима, штетама на имовини, 

ефектима на радну и животну средину и ризицима;
₋ организовање и извештавање о активностима одржавања безбедности објеката, уређаја и опреме;
₋ имплементирање, документовање и контролу захтева система безбедности и заштите здравља и 

система менаџмента заштитом радне и животне средине;
₋ организовање и спровођење интеграције система менаџмента;
₋ образовање, обучавање и развој културе безбедности и здравља на раду;
₋ разумевање и примену парадигме одрживог развоја и економских принципа заштите радне и 

животне средине;
₋ разумевање етичких питања заштите радне и животне средине;
₋ управљање системом заштите радне средине у организацијама и локалним заједницама;
₋ употребу информационих и комуникационих технологија у праћењу новина у струци, у овладавању 

знањем и у решавању проблема безбедности радне и животне средине.



Р.бr. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем.  Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. Б1МАТ Математика 1 3+2 7 

2. Б1ФИЗ Физика 1 3+2 7 

3. Б1СОЦ Социологија 1 2+2 4 

4. Б1ХЕЈ Хемија I 1 4+2 7 

5. Б2ЗМО Заштитни материјали и одећа 2 3+2 5 

6. Б2ОМК Основи машинских конструкција 2 3+2 5 

7. Б2ОХШ Основe хемијске штетности 2 2+2 10 

8. Б2ЕНГ Енглески језик 2 3+1 6 

9. ИББ11 Зелена хемија 2 
3+3 9 

ИББ12 Руковођење у заштити од катастрофа 

Укупно часова активне наставе 
390+270 

660 
 

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  

10. Б3ПЕК Опасност од пожара и експлозије 3 3+1 9 

11. Б3ТЕР Термодинамика 3 2+2 7 

12. Б3УПМ Управљање опасним материјама 3 3+3 7 

 
13. 

ИББ21 Индикатори квалитета радне и животне средине  
3 
 

3+2 7 ИББ22 Интегрисани менаџмент животном сред средином 

ИББ23 Хемијски параметри радне и животне средине 

14. Б4ОФШ Основе физичке штетности 4 3+3 9 

15. Б4РАТ Рачунарска техника 4 2+4 5 

16. Б4ОТС Одржавање техничких система 4 2+2 9 16. Б4ОТС Одржавање техничких система 4 2+2 9 

 
17. 

ИББ21 Индикатори квалитета радне и животне средине  
4 3+2 7 ИББ22 Интегрисани менаџмент животном средином 

ИББ23 Хемијски параметри радне и животне средине 

Укупно часова активне наставе 
315+285 

600 
 

Укупно ЕСПБ 60 

ТРЕЋА ГОДИНА  

18. Б5УПО Управљање отпадом 5 3+2 4 

19. Б5СОЗ Средства и опрема заштите на раду 5 3+2 7 

20. Б5ЕКО Економика и организација 5 3+1 3 

21. 

ИББ31 Ризици глобалних катастрофа 

5 3+2 7 ИББ32 Рециклажне техологије 

ИББ33 Методе анализа загађујућих супстанци 

22. Б6ТСР Безбедност у технолошким системима и процена ризика 6 3+3 10 

23. Б6ЗМУ Заштита на машинама и уређајима 6 3+3 9 

24. Б6ЗЖС Заштита животне средине 6 2+2 3 

25. 

ИББ31 Ризици глобалних катастрофа 

6 3+2 7 ИББ32 Рециклажне техологије 

ИББ33 Методе анализа загађујућих супстанци 

26. Б6СТП Стручна пракса 6 0+5 5 

27. Б6ЗАР Завршни рад 6 0+3 5 

Укупно часова активне наставе 
345+255 

600 
 

Укупно ЕСПБ 60 

 



- Да студенти индивидуално проуче и развију вештине у целокупном процесу дизајна одеће: почев од
идејног решења, преко стилизације, конструкције, обликовања и реализације тканине и одеће.

- Реализацијом практичних задатака студент има могућност да развија своју креативну страну
личности, да се оспособи за препознавање модних линија и треднова, израду скица како ликовних
тако и техничког цртежа, да научи о текстилним материјалима, основама кроја и пројектовању
одеће.

Основни циљ студијског програма

Специфични циљеви:
- омогућити стручна, техничка и теоретска знања у развијању ликовних и креативних способности и - омогућити стручна, техничка и теоретска знања у развијању ликовних и креативних способности и 

вештина са посебним нагласком на индивидуалном развоју креативног мишљења у распону од 
стварања идеје па све до коначне реализације производа;

- развијање сопствене ликовне склоности и идивидуални и креативни приступ ликовним и техничким 
решењима;

- развијање свести и схватање повезаности индивидуалне визије и општих захтевамодног система: 
индустрије и тржишта;

- развијање ликовног размишљања, компетентног расправљања о модном дизајну иобјашњавању 
властитих креација;

- развијање креативности и логичности решења дизајнерског процеса и креативноистраживање и
дизајнирање појединих одевних предмета;

- карактеристике модних трендова водећих дизајнера и њихов утицај на укупну модну слику;
- развијање способности за самосталну опсервацију покрета, форме, стилизацију људског лика,

валера и слично.



Исходи  учења и компетенције 

- студенти ће моћи да искажу своје знање у модном цртежу фигуре, техничком модном
цртежу неопходно за рад у комерцијалној модној индустрији, примени дизајна
текстила, перспективе модног дизајна и елемената истих у креативном процесу
стварања

- креирању ауторских колекција као и колекција за шире модно тржиште
- демонстрацији знања самог процеса стварања одевног предмета од скице до

реализацијереализације
- коришћењу основног знања у кројењу, моделовању и шивењу одевних комада у

професионалном смислу
- коришћењу техника дизајна текстила и компјутерских програма за реализацију

модних задатака у разним сфверама моде везане, не само за сам процес стварања
одеће, већ имплементирано и комбиновано са другим сферама попут фотографије,
штампаних медија, (модна фотографија, стајлинг... )

- разумевање модних трендова и њихово имплементирање не само у колекцији већ и у
бизнис трендове

- способност за ликовно узорковање штампаног текстила, тканог текстила, плетенина и
осталих врста текстилних материјала

- способност одабира боја и орнамената у складу са наменом одређеног текстилног
производа



Р.бр 
 

Шиф.Пре
д. 

Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ сататус 

ПРВА ГОДИНА  
1. Д1ИУМ Историја уметности 1 4+0 6 ДХУ 

2. Д1ЦРЈ Цртање  I 1 2+4 5 УМТ 

3. Д1ЕЛИ Елементи ликовног изражавања 1 2+3 9 ТУМ 

4. Д1СОК Социологија културе 1 2+0 4 ДХУ 

5. Д2ПИС Писмо 1 2+3 10 ТУМ 

6. Д2ЕНГ Eнглески језик 2 3+1 4 ДХУ 

7. Д2КОС Костимографија 2 2+2 10 ТУМ 

8. Д2ЦРД Цртање  II 2 2+4 5 УМТ 

9. Д2РАТ Рачунарска техника 2 2+4 7 СТА 

 
Укупно часова активне наставe 

315+315 
630 

  

Укупно ЕСПБ 60  

ДРУГА ГОДИНА 

10. Д3ТВЛ Текстилна влакна 3 3+1 7 СТА 

11. Д3ТЕМ Текстилни материјали 3 3+1 7 СТА 

12. Д3ПОД Пројектовање одеће 3 3+3 7 СТА 

13. Д3ОТБ Основе теорије боја 3 2+0 7 СТА 

14. Д3СЛЈ Сликање I 3 2+4 5 УМТ 

15. Д4СОМ Социологија моде 4 2+0 4 ДХУ 

16. Д4ДТЈ Дизајн текстила I 4 1+3 7 УМТ 

17. Д4КОJ Креирање одеће I 4 1+3 7 УМТ 

 

17. Д4КОJ Креирање одеће I 4 1+3 7 УМТ 

18. Д4СЛД Сликање II 4 2+4 5 УМТ 

 
19. 

 
ДИТПР 
ДИАМБ 

Изборни предмет I 
Технике презентације 
Дизајн амбијенталног текстила 

 
4 2+1 4 

ТУМ 
УМТ 

Укупно часова активне наставe 315+300 
615 

  

 Укупно ЕСПБ 60  

ТРЕЋА ГОДИНА 

20. Д5МОИ Модна илустрација 5 1+2 4 УМТ 

21. Д5ДТД Дизајн текстила II 5 2+2 5 УМТ 

22. Д5УОМ Уникатно осликавање материјала 5 1+2 4 УМТ 

23. Д5КОД Креирање одеће II 5 3+2 5 УМТ 

24. Д5АКТ Акт 5 1+2 4 УМТ 

25. Д6ШТO Штампање текстила и одеће 6 2+2 5 СТА 

26. Д6ФОТ Фотографија 6 3+2 4 УМТ 

27. Д6ППТ Пројектовање и производња тканина 6 3+2 5 СТА 

28. Д6МТД Модни трендови у дизајну  текстила 6 1+2 4 УМТ 

 
29. 

 
ДИППП 
ДИДМК 

Изборнипредмет   II 

Пројектовање и производња плетенина 
Дизајн модних каталога 

 
6 3+2 5 

 
СТА 
УМТ 

Укупно часова активне наставе 300+300 
600 

  

30. Д6СТП Стручна пракса 6 0+5 7 СТА 

31. Д6ЗАР Завршни рад 6 0+3 8 УМТ 

                                                                                                     Укупно ЕСПБ 60  



Сврха студијског програма

Обезбеђивање професионалних компетенција студената у следећим 
областима:
- анализа, контрола и заштита ваздуха и земљишта;
- припрема воде за пиће;- припрема воде за пиће;
- обрада отпадних вода;
- обновљиви извори енергије;
- примена аналитичких метода;
- примена биотехнологија;
- управљање пројектима.

Стручни назив који се стиче – Струковни мастер инжењер заштите животне 
средине.



Основни циљ 
Стицање стручних компетенција у области заштите животне средине:
- оспособљавање студената за укључивање у рад на пројектима;
- стицање знања из теорије и праксе заштите животне средине, као и стручних 

знања и вештина потребних за рад у пракси;
- оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког 

мишљења;
- овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно - овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно 

обављање послова из области заштите животне средине;
- стицање знања, посебно из оних области које се односе на анализу, контролу и 

заштиту ваздуха и земљишта, припреме воде за пиће, обради отпадних вода, 
коришћења обновљивих извора енергије, примени биотехнологија  и 
управљање пројектима;

- развијање креативних способности, способности професионалног 
комуницирања, рад са члановима интердисциплинарних тимова;

- оспособљеност за обављање професионалних задатака и решавање стручних 
проблема поштујући одговарајуће етичке норме;

- стицање одговарајућих знања која ће омогућити мобилност студената у 
националном и међународном оквиру.



Р.бр. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 
Статус 

ПРВА ГОДИНА   

1 МЗИНС 
Информациони системи у 
технологији и заштити животне 
средине 

I 3+3+0+0 8 О 

2 МЗСЕК Социјална екологија I 3+1+0+0 7 О 
3 МЗХЖС Хемија животне средине I 4+3+0+0 8 O 

4 
МЗСЗЖ  

Систем заштите животне средине и 
одрживи развој 

I 3+3+0+0 9 И 
МЗАНМ 

Аналитичке методе у еколошком 
инжињерству 

5 МЗЕНГ Енглески језик II 3+1+0+0 6 О 

6 МЗРКМ 
Рестаурација и конзервација 
музејског материјала 

II 4+3+0+0 8 О 

7 
МЗСТВ 

Савремене технике и процеси у 
обради вода II 3+3+0+0 9 И 

МЗОИЕ Обновљиви извори енергије 
8 МЗСПЈ Стручна пракса 1 II  5 О 

Укупно часова активне наставе 
345+255 

600 
 

 

600 

  Укупно ЕСПБ 60  

ДРУГА ГОДИНА   

9 МЗБЖС 
Биотехнологије у животној 
средини 

III 4+3+0+0 
6 О 

10 МЗРЕМ Рециклабилни материјали III 4+3+0+0 5 О 

11 

МЗСОП Соларни панели 

III 3+3+0+0 

 
9 

 
И 

МЗЕИО 
Економска исплативост управљања 

отпадом 

12 МЗПИР Примењени истраживачки рад III 0+0+0+6 5 О 
13 МЗФМО Фармацеутски и медицински отпад IV 4+3+0+0 5 О 

14 МЗДСЗ 
Директиве и стандарди у заштити 
животне средине 

IV 4+3+0+0 
6 О 

15 
МЗВГЕ Ветрогенератори 

IV 3+3+0+0 
9 И 

МЗЕПР Еколошки пројекти 
16 МЗСПД Стручна пракса 2 IV  5 О 
17 МЗЗМР Завршни мастер рад IV  10 О 

Укупно часова активне наставе 
330+360 

690 
 

 

Укупно ЕСПБ 60  

 



Сврха студијског програма

- Стварање струковног мастер инжењера технологије
способног да:

- планира,
- управља и води технолошке процесе производње пређе,- управља и води технолошке процесе производње пређе,

текстилних материјала,
- унапређује процесе бојења, дораде и штампања и
- ствара савремене одевне предмете користећи нове методе

применом компјутерских техника као и
- развијање еколошке свести у процесима производње.

Стручни назив који се стиче – Струковни мастер инжењер технологије.



Циљеви студијског програма

- усвајање напредних знања из области Текстилног инжењерства;
- оспособљавање студената за решавање практичних проблема применом

стечених вештина;
- стварање чврсте основе за развој професионално одговорног,

оспособљеног и свестраног струковног мастер инжењера способног даоспособљеног и свестраног струковног мастер инжењера способног да
успешно делује у производној средини са довољном висином знања из
области производње текстила;

- оспособљавање студената за тимски рад;
- оспособљавање студената за самосталан рад и примену теоријских и

апликативних знања у пракси из области текстилног инжењерства;
- оспособљавање студената за пројектовање производа и процеса у свим

сегментима текстилне технологије, као и за креативан рад на развоју и
брзом трансферу савремених технологија у конкретним производним
процесима.



Р.бр. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем. Број часова ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. 
МТИНС 

Информациони системи у технологији и 

заштити животне средине 
1 3 + 3+0+0 

8 

2. МТСЕК Социјална екологија 1 3 + 1+0+0 7 

3. 
МТКОП 

Компјутерска подршка у процесима 
оплемењивања текстила 

1 
2 + 2+0+0 

4 

4. МТСТТ Специјалне технике ткања 1 2 + 2+0+0 4 
5. 

МТЕНГ 
 
Енглески језик 

2 
3 + 1+0+0 

6 

6. 
МТРКМ 

Рестаурација и конзервација музејских 
материјала 

2 4 + 3+0+0 
8 

 
7. 
8. 
 

МТКВТ 
Компјутерско вођење технолошких 
процеса у текстилној индустрији 

2 
3 + 3+0+0 

9 

МТСТВ 
Савремене технике и процеси у обради 
вода 

2 
3 + 3+0+0 

9 

МТТАП 
Теоријске анализе процеса плетења 
 

2 3 + 3+0+0 
9 

9. МТСПЈ Стручна пракса I 2  5 

Укупно часова активне наставе 345 +270 
615 

 

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  

10. МТПИР Примењени истраживачки рад 3 0+0+0 + 6 6 
11. МТИТО Интелигентни текстил и одећа 3 4 + 3+0+0 6 

   12. 
13. 
14. 

 

МТРЕМ Рециклабилни материјали 3 4 + 3+0+0 9 

МТЕИО 
Економска исплативост управљања 
отпадом 

3 
3 + 3+0+0 

9 

МТСЗЖ 
Систем заштите животне средине и 
одрживи развој 

3 3 + 3+0+0 
9 

15. 
МТДСЗ 

Директиве и стандарди у заштити 
животне средине 

4 
4 + 3+0+0 

5 

16. МТВВО Високовредно оплемењивање 4 3+ 4+0+0 6 
17. МТРПО Рачунарско пројектовање одеће 4 4 + 3+0+0 4 

18. 
МТСПД 

 
Стручна пракса II 
 

4  5 

19. МТЗМР Завршни мастер рад 
 

4 
 

10 

Укупно часова активне наставе 315 + 375 
690 

 

Укупно ЕСПБ 60 

 



АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЈУЖНА СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈАСРБИЈА

ОДСЕК ОДСЕК ЗА ЗА ТЕХНОЛОШКО ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ УМЕТНИЧКЕ 
СТУДИЈЕСТУДИЈЕ

Вилема Пушмана 17. Лесковац
Тел. 016/ 233-911, 016/ 242-569 

e-mail: info@vsstle.edu.rs 
Website: www.vsstle.edu.rs




