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КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 
 

Основне студије буџет самофинансирање школарина 

Економија 33 33 
6.000 динара  

при упису 

 + 10 х 6.000 

Инжењерски менаџмент 11 11 

Заштита животне средине 11 11 

Информационе технологије 34 54 7.000 динара  

при упису 

 + 10 х 6.500 Гастрономија 17 16 

Фармација 11 11  

Здравствена нега 33 33  

 

У Школу се могу уписати лица са завршеним средњим образовањем. 

На студијски програм Здравствена нега може се уписати лице са завршеном средњом школом 

медицинског усмерења.  

Кандидати који студирају уз рад могу се уписати на буџет или као самофинасирајући студенти уколико 

нису у могућности да редовно похађају наставу. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС: од 20. маја од 8 до 14 часова. 

Уз пријаву, која се добија у школи, кандидати подносе фотокопије следећих докумената: 

- извод из матичне књиге рођених 

- сведочанства о завршеним свим разредима средње школе 

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту 

- доказ о извршеној уплати накнаде за пријемни испит и припремну наставу 3.000,00 динара на  

ж. р. бр. 840-929666-74 модел 97 позив на број 61-742321 

Кандидати подносе на увид оригинал документа, чије фотокопије школа задржава 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 01.07.2019. године по наставном плану и програму за средње школе и то: 

- у 10 часова тест из информатике - у 12 часова остали тестови 

Тест за пријемни испит се полаже из: 

- информатике за студијски програм: Информационе технологије 

- хемије или биологије за студијске програме: Здравствена нега, Фармација и Заштита животне средине 

- економије или информатике за студијски програм: Економија 

- куварства, биологије или економије за студијски програм: Гастрономија 

- хемије, информатике или економије за студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Кандидати су дужни да понесу личну карту или пасош на полагање пријемног испита. 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 02.07.2019. године у 12.00 часова. 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на ранг листи није утврђен на начин предвиђен 

конкурстом може поднети приговор комисији за упис у року од 24 сати од објављивања прелиминарне ранг 

листе. 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 05.07.2019. године у 12.00 часова 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА обавиће се 08. и 09. јула 2019. године за студенте који се 

финансирају из буџета и 09. и 10. јула 2019. године за студенте који плаћају школарину, од 8-14 часова. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис на буџет не упише у предвиђеном року школа ће 10. 

јула 2019. г. у 10 часова уписати уместо њега другог кандидата, према распореду на коначној ранг листи. 

Конкурс је објављен на огласној табли и сајту школе. 

Напомена: За полагање класификационог теста Школа организује припремну наставу у просторијама 

Школе сваког дана oд 20. маја до пријемног испита од 09-12 часова. 


