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ДРУГИ  КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

АССЈС расписује конкурс за други уписни рок за упис студената у прву годину основних 
струковних студија за школску 2021/2022. год. за преостала слободна места у следећим терминима: 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 01. септембра 2021. год. до 15. септембра 2021. год. и то: 

Текстилно инжењерство: 1 студент на буџету и 25 студената који плаћају школарину 

Текстилна хемија и заштита животне средине: 1 студент на буџету и 7 студената који плаћају 
школарину 

Безбедност радне и животне средине: 5 студената који плаћају школарину 

Модни дизајн: 6 студената на буџету и 8 студената који плаћају школарину 

 Пријављивање кандидата – 01.,02.,03. и 06. септембра од 9.00 до 14.00 часова, у просторијама 
Службе за студентска питања или слањем потребне документације путем поште или 
електронским путем на емаил anailic837@gmail.com : 
 

 Полагање пријемног испита 
 07. септембар 2021. год. од 10,оо час. – Текстилна технологија, Хемија, Математика и 

Цртање 
 08. септембар 2021.год. од 10,оо час. – Области струке 
 09. септембар 2021.год. – ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ ЛИСТА 
 10. септембар 2021. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 
 13,14.,15. септембар 2021.год. од 9,оо до 14,оо час. –УПИС 
 14 септембар од 9,оо до 14,оо час –Упис кандидата који су положили пријемни испит али су 

испод дозвољеног броја по Коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали 

(Промена студијског програма)  
 14. септембра 2021.год. до 10,оо час.– Пријављивање кандидата који су положили пријемни 

испит (уколико су полагали исте предмете који се полажу на студијском програму који желе да 
упишу уз потврду високошколске установе о положеном пријемном испиту и бројем освојених 
бодова)) 

 15. септембар 2021. год. од 12,оо до 14,оо час.  – објављивање Коначне ранглисте и упис за 
кандидате који су положили пријемни испит на другој високошколској установи.  
                       


