
Конкурс за рангирање при упису студената у II и III годину студија 
на Основне струковне студије за школску 2020/2021 годину 

 
 

Подношење документације за Конкурс и упис вршиће се на шалтеру Школе од 10-14 
час. у периоду од 07.09. – 18.09.2020. године. 
 
Услови Конкурса: 

1. Право на рангирање имају сви студенти који су у предходној школској години стекли 
најмање од 48 до 60 ЕСПБ. 

2. Студент са инвалидитетом и студент уписан по афирмативној мери се не рангира, 
задржава статус студента који се финансира из буџета уколико је у предходној 
школској години остварио најмање 36 ЕСПБ. 

 
Потребна документација: 

- Индекс 
- Фотокопија комплетног индекса 
- 2 ШВ 20 обрасца (скриптарница) 
- Доказ о обављеној стручној пракси из предходне године 
- Документацију доставити лично, а обрасце попунити ћирилицом са плавом хемијском 

оловком 
 

 
Такаса за упис наредне школске године износи 1.000 динара коју плаћају сви студенти 

школе. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-1105666-45 са позивом на број S56 
 
Ранг листа за студенте који су остварили упис на буџет планирана је за 23.09.2020. године. 
Приговор на ранг листу 23.09. и 24.09.2020. године од 9 до 11 часова. 
Коначна ранг листа 24.09.2020. године у 10 часова 
 
Упис студената вршиће се 24.09., 25.09., 28.09., 29.09. и  30.09.2020. године од 10 до 14 час. 
Потребна додатна документација: 

- Два Уговора попуњена са обележеним предметима који се слушају у наредној 
школској години (преузима се на шалтеру Школе) 

- Уплата прве рате школарине ( школарина се уплаћује на шест једнаких рата ). 
- За запослене – потврда да су у радном односу - оригинал 

 
Студенти који су стекли услов за упис године, а остварили од 37-47 ЕСПБ и који поново 
уписују исту годину („обнова године“) у школској 2020/2021 години, документацију могу 
предати најкасније 25.09.2020. године. 
 
Моле се студенти да пре предаје документације изврше увид у свој електронски индекс 
и изврше проверу унетих оцена, као и тачност личних података.  
 


