Одсек пословних и
информатичких студија

ДРУГИ УПИСНИ РОК
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
1.

Пријава кандидата

Пријављивање кандидата у другом уписном року обавиће се 2. и 3.9.2021. године од
09.00 – 14.00 часова у просторијама Академије и у просторијама акредитованих
високошколских јединица ван седишта установе.
Приликом пријаве кандидат подноси читко попуњен пријавни лист који се налази
у информатору.
Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове
фотокопије:
1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 дин.;
накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама
Академије или у било којој банци на ж.р. бр. 840-2105666-61 (напомена:
приликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује
јединствени матични број грађана из личне карте).
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.

2.

Полагање пријемног испита и објављивање ранг листа кандидата

Листа пријављених кандидата биће објављена 4.9.2021. године.
Пријемни испит одржаће се 7.9.2021. године према редоследу и терминима који ће
накнадно бити објављени у просторијама Академије и на званичном сајту Академије.
Привремена ранг листа биће објављена 8.9.2021. године.
Кандидати имају право приговора на привремену ранг листу 10.9.2021. године у
просторијама Академије.
Коначна ранг листа биће објављена 10.9.2021. године.

3.

Упис кандидата

Упис кандидата који су стекли услов у другом уписном року обавиће се од 13, 14. и
15.9.2021. године од 09.00 – 14.00 часова у просторијама Академије и у просторијама
акредитованих високошколских јединица ван седишта установе.
Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:
1. Диплому о завршеноj cpeдњoј школи, односно диплому о матурском испиту фотокопија и оригинал (на увид);
2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом - фотокопија и оригинал (на
увид);
3. Образац ШВ-20 (2 комада) - читко попуњена ћирилицом (купуjу се искључиво
у скриптарници школе);
4. 3 фотографиjе димензиja 3.5 х 4.5 цм
5. Доказ о уплати трошкова студиjа – уплата се врши у било којој банци, пошти
или у просториjама Академије. Школарина износи 80.000,00 динара (приликом
попуњавања налога за уплату кандидат у рубрици „позив на броj“ уписује „01 јединствени матични број грађана“ из личне карте). Школарину је могуће
платити у целости или на више рата (2 или 5 рата).

