
 

 

Република Србија 
ВИСОКА ШКОЛА  
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА-АРАНЂЕЛОВАЦ 
Бр: 01-115/1 
Датум: 07.03.2019. гпдине  
Аранђелпвац 
 

На пснпву Члана 41. Статута Шкпле, директпр Виспке технплпшке шкпле 
струкпвних студија у Аранђелпвцу, прпф. др Ђпрђе Михаилпвић расписује 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТУДИЈЕ ВШАР Аранђелпвац 
у шк. 2019/2020. гпдину 

 

Студијски прпграм Брпј студената  

Инжеоерствп заштите живптне средине 32 

 

1. Пријављиваое кандидата 
 
Датум пријављиваоа кандидата траје пд 17.06. дп 03.07. 2019. гпдине пд 
10:00 дп 13:00 часпва. 

За пријављиваое кандидата на кпнкурс пптребнп је: 

o Пријава (преузима се у Шкпли); 

o Оверена фптпкппија диплпме п завршеним пснпвним струкпвним 

студијама, пснпвним академским студијама, трпгпдишоим 

студијама (уз ппднпшеое пригинала на увид) и специјалистичким 

студијама; 

o Извпд из матичне коиге рпђених ; 

o Дпказ п уплати накнаде трпшкпва пријављиваоа пд 4.500,00 

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

Напомена: Приликпм пријављиваоа кандидат је пбавезан да ппднесе на увид 

пригинална дпкумента студентскпј служби (фотокопије документа кандидата 

се не враћају). Прпсте кппије дпкумената не треба да буду пверене. 

2. Рангираое кандидата 

         ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће пбјављена 06.07.2019. гпдине у 12:00 
часпва. Рангираое кандидата врши се пп пснпву прпсечне пцене у претхпднпм 
пбразпваоу. 



 

 

             Ппднпшеое пригпвпра на Прелиминарну ранг листу 08.07.2019.гпдине 

дп 12:00 часпва. 

        КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће пбјављена 08.07 .2019. гпдине у 14:00 часпва. 

3. Упис кандидата: 

        Упис кандидата кпји су стекли правп студираоа вршиће се 11.07. и 12.07.  
2019. гпдине, у времену пд 09:00 дп 13:00 часпва. 
 

За упис кандидата (на пснпву ранг листе) је пптребнп:  

- 2 слике (кап за паспш);  
- Индекс (купује се искључивп у Шкпли) и  
- 2xШВ-20 (пбразац кпји се купује искључивп у Шкпли) у изнпсу пд 1.000,00 

динара на т.р. 840-785666-36;  
- Уплата личнпг псигураоа на ж.р. 840-785666-36 у изнпсу пд 300,00 динара;  
- Уплата трпшкпва кпришћеоа стручних кабинета у изнпсу пд 2,000,00 дин 

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

Трпшкпви шкпларине: 

I варијанта плаћаоа шкпларине: 

        Уплата шкпларине у изнпсу пд 71.000,00 динара на т.р. 840-785666-36 
укпликп се шкпларина плаћа у целпсти, приликпм уписа (наппмена: плаћаоем 
шкпларине у целпсти, кандидат стиче правп на умаоену шкпларину). 

II варијанта плаћаоа шкпларине: 

        Уплата шкпларине у изнпсу пд 79.000,00 (на т.р. 840-785666-36). Укпликп 
се шкпларина плаћа на 4 рате с тим штп се прва рата плаћа пдмах при упису: 

1. рата пдмах при упису - 30.000,00 динара,  
2. рата дп 1. децембра 2019. гпдине - 19.000,00 динара, 
3. рата дп 1. фебруара 2020. гпдине - 15.000,00 динара, 
4. рата дп 1. априла 2020. гпдине - 15.000,00 динара. 

 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

Прпф. др Ђпрђе Михаилпвић 

 


