
Упутство за вршење уплата 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: 

БРОЈ РАЧУНА ШКОЛЕ ЈЕ ПРОМЕЊЕН! 

Уплате школарине 

Кратак подсетник за попуњавање налога за уплату школарине: 

• Пишите ЧИТКО! 

• Број рачуна школе је 840-2115666-34 

• Прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а  

• Обавезно упишите позив на број. Сваки студент има лични позив на број за уплату 

школарине, немојте преписивати од колега. Лични позив на број за уплату школарине 

можете видети у свом електронском индексу и почиње са S52 (обавезно пре вршења уплате 

допишите и остале цифре без размака или цртица) 

• Нагласите на уплатном месту да је у питању латинично слово “S” да Вам не би куцали број 5 

уместо тога 

• Као што мора да попуни ИЗНОС и БРОЈ РАЧУНА уплатилац МОРА да попуни и ПОЗИВ НА 

БРОЈ на налогу за уплату. Једино тако је могуће извршити аутоматско књижење уплате и њен 

приказ на е-сервису. 

• Уплата која није извршена према упутству неће моћи да буде раскњижена! 

Уплате средстава за пријаву испита 

Кратак подсетник за попуњавање налога за уплату за пријаву испита: 

• Пишите ЧИТКО! 

• Ако пријављујете више испита извршите једну уплату на укупан износ. 

• Број рачуна школе је 840-2115666-34 

• Прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а  

• Обавезно упишите позив на број. Сваки студент има лични позив на број за уплату испита, 

немојте преписивати од колега. Лични позив на број за уплату испита можете видети у свом 

електронском индексу и почиње са S51 (обавезно пре вршења уплате допишите и остале 

цифре без размака или цртица) 

• Нагласите на уплатном месту да је у питању латинично слово “S” да Вам не би куцали број 5 

уместо тога 

• Као што мора да попуни ИЗНОС и БРОЈ РАЧУНА уплатилац МОРА да попуни и ПОЗИВ НА 

БРОЈ на налогу за уплату. Једино тако је могуће извршити аутоматско књижење уплате и њен 

приказ на е-сервису. 

• Уплата која није извршена према упутству неће моћи да буде раскњижена! 

Сва остала плаћања 

• Пишите ЧИТКО! 

• Број рачуна школе је 840-2115666-34 

• Прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а  

• Позив на број за све остале сврхе уплата (изузев школарине и пријаве испита) је само „S56“  

• Нагласите на уплатном месту да је у питању латинично слово “S” да Вам не би куцали број 5 

уместо тога 

• Као што мора да попуни ИЗНОС и БРОЈ РАЧУНА уплатилац МОРА да попуни и ПОЗИВ НА 

БРОЈ на налогу за уплату.  

• Уплата која није извршена према упутству неће моћи да буде раскњижена! 


