
ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ 
- ВИСОКОШКОЛСКА ЈЕДИНИЦА У КРАГУЈЕВЦУ -  

КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ  

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШК. 2016/2017. 
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 

Висока пословно-техничка школа струковних студија у Ужицу уписује у прву годину 
основних струковних студија у другом конкурсном року у школској 2016/2017. години 
укупно 24 студенатa на акредитовану Високошколску јединицу у Крагујевцу у ул. Ђуре 
Пуцара Старог бр. 2 (у згради Друге крагујевачке гимназије, II спрат ) на акредитовани 
студијски програм: 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 Студенти 
који 

плаћају 
школарину 

Mенаџмент 24 
 
За упис у прву годину студија може конкурисати лице које има завршен III или IV степен 
средњег образовања. 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 

1. Пријавни лист (добија се у Школи) 
2. НЕОВЕРЕНЕ фотокопије сведочанстава свих разреда средње школе, диплома о 

положеном завршном односно матурском испиту и извод из матичне књиге рођених 
3. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА из претходног става НА УВИД (ВРАЋАЈУ  СЕ) 
4. Уплатницу на износ од 5.000,00 динара на текући рачун Школе 

 840-1147666-48, сврха уплате: Полагање пријемног испита 
5. Пластичну провидну U фасциклу  
6. Пријављивање кандидата: 01.09. до  14. 09 2016. од  10-15 сати. 
Школарина износи 88.000,00 динара и плаћа се у десет рата на следећи начин: 
      а) прва рата 8.800,00 динара и уписнина 4.000,00 плаћа се одмах при упису,  
      б) девет рата по 8.800,00 динара плаћа се месечно почев од 01.10.2016. године, закључно до     
01. јуна 2017. године.   
 
Пријемни испит и критеријуми за рангирање утврђени су Правилником о упису 
студената на основне студије. 

КОНКУРСНИ РОКОВИ – ТЕРМИНИ 
ДРУГИ УПИСНИ РОК 

- ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 15. септембра 2016. у 11 сати. 
- Објављивање привремене јединствене ранг листе 16. септембра 2016. у 12 сати. 
- Право приговора на ранг листу 16. септембра 2016. до 15 сати.. 
- Објављивање коначне ранг листе 16. септембра 2016. у 15 сати. 
- Упис примљених кандидата 17. и 18. септембра 2016. године од 10-15 сати. 
                                                                   
 
Пријављивање кандидата, пријемни испит и упис студената обавиће се у просторијама 
Друге крагујевачке гимназије, II спрат, у ул. Ђуре Пуцара Старог бр. 2 у Крагујевцу,    
тел. 034/584-012. 

Директор Школе 
                                                          
                                                                                                                 ________________________ 
                       Проф. др Ивана Ћировић 
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