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ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
Оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
Оригинална диплома средње школе,
Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија),
Два ШВ-20 обрасца (купује се у скриптарници школе),
Празан индекс са холограмском налепницом (купује се у скриптарници школе),
Две фотографије формата (димензија) 4,5 цм x 3,5 цм (не из аутомата),
За самофинансирајуће студенте - попуњен и потписан Уговор о студирању
(добија се уз индекс и ШВ-20 обрасце у скриптарници),
8. За самофинансирајуће студенте - доказ о уплати школарине или прве рате
школарине у износу од најмање 30.000,00 (тридесетхиљада) динара. Кандидати
који се у прву годину основних струковних студија уписују у статусу
самофинансирајућих студената, школарину у износу од 125.000,00
(стотинудвадесетипетхиљада) динара могу уплатити на следеће начине:
o једнократно - целокупан износ школарине одједном приликом уписа или
o у једанаест рата, при чему:
1. прву рату школарине у износу од 30.000,00 (тридесетхиљада) динара
уплаћују пре предаје докумената за упис и доказ о уплати прве рате
школарине предају уз остала документа потребна за упис. Налог за
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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уплату прве рате школарине (са уписаним подацима о жиро
рачуну и позиву на број сходно студијском програму на који се
уписује) кандидат преузима у скриптарници школе, уз остала
документа потребна за упис, након прозивке и резервације
места за упис. ЈП „Пошта Србије“ ће 6. и 7. јула 2017. године
отворити истурено уплатно место у згради школе - соба 304
(трећи спрат);
2. преостали износ школарине од 95.000,00 (деведесетипетхиљада) динара
могу платити у највише десет месечних рата у износу од по 9.500,00
(деветхиљадаипетсто) динара, које се уплаћују најкасније до 15. у месецу,
почевши од октобра месеца 2017. године, а закључно са јулом месецом
2018. године.
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