
 

 

РепубликаСрбија 
ВИСОКА ШКОЛА  
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-АРАНЂЕЛОВАЦ 
Бр: 231/1 
Датум: 04.04.2018. године 
Аранђеловац 
 

На основу Члана 41. Статута Школе, директор Високе технолошке школе 
струковних студија у Аранђеловцу, проф. др Ђорђе Михаиловић расписује 

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ ВШАР 
Аранђеловац у шк. 2018/2019. годину 

 

 Избор модула Бројстудената 

Инжењерство заштите 
животне средине 

Управљање отпадом 15 

Енергетска ефикасност и 
обновљиви извори енергије 

15 

  

1. Пријављивање кандидата 
 

Датум пријављивања кандидата траје 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. и 26.06.2018 од 

09:00 до 13:00 часова. 

За пријављивање кандидата на конкурс потребно је: 

o Пријава (преузимасе у Школи); 
o Оверена фотокопија дипломе о завршеним основним струковним 

студијама, основним академским студијама, трогодишњим 
студијама (уз подношење оригинала на увид); 

o Извод из матичне књиге рођених; 
o Доказ о уплати накнаде трошкова пријављивања од 4.500,00 

динара (уплаћује се на текући рачун 840-785666-36). 

Напомена: Приликом пријављивања кандидат је обавезан да поднесе на увид 

оригинална документа студентској служби (фотокопије документа кандидата се 

не враћају). Просте копије докумената не треба да буду оверене. 

 

 



 

 

2. Рангирање кандидата 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 02.07.2018. године у 
12:00 часова. Рангирање кандидата врши се по основу просечне оцене у 
претходном образовању. 

Подношење приговора на Прелиминарну ранг листу је у оквиру 24 часа 
од објављивања прелиминарне ранг листе. 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 04.07.2018. године у 12:00 
часова. 

3. Упис кандидата: 

             Упис кандидата који су стекли право студирања вршиће се 09.07. и 10.07. 
2018. године, у времену од 09:00 до 13:00 часова. 
 

За упис кандидата (на основу ранг листе) је потребно:  

- 2 слике (као за пасош);  
- Индекс (купује се искључиво у Школи) и  
- 2xШВ-20 (образац који се купује искључиво у Школи) у износу од 1.000,00 

динара на т.р. 840-785666-36;  
- Уплата личног осигурања на ж.р. 840-785666-36 у износу од 300,00 динара;  
- Уплата трошкова коришћења стручних кабинета у износу од 2,000,00 дин 

(две хиљаде динара) на т.р. 840-785666-36; 

Трошкови школарине: 

I варијанта плаћања школарине: 

            Уплата школарине у износу од 71.000,00 динара на т.р. 840-785666-36 
уколико се школарина плаћа у целости, приликом уписа (напомена: плаћањем 
школарине у целости, кандидат стиче право на умањену школарину). 

II варијанта плаћања школарине: 

          Уплата школарине у износу од 79.000,00 (на т.р. 840-785666-36). Уколико 
се школарина плаћа на 4 рате с тим што се прва рата плаћа одмах при упису: 

1. рата одмах при упису - 30.000,00 динара,  
2. рата до 1. децембра 2018. године - 19.000,00 динара, 
3. рата до 1. фебруара 2019. године - 15.000,00 динара, 
4. рата до 1. априла 2019. године - 15.000,00 динара. 

 
                                                                                                           ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

Проф. др Ђорђе Михаиловић 

 


