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ВИСОКОШКОЛСКА ЈЕДИНИЦА ЛАЗАРЕВАЦ
КОНКУРС
ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ
- У АКРЕДИТОВАНОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ ЈЕДИНИЦИ ЛАЗАРЕВАЦ Школа уписује 30
студента који се финансирају из буџета и 30 студената који плаћају школарину, на следећим
студијским програмима:
Студијски програми:
1. Електротехника и
рачунарство 2. Машинство и
инжењерска
информатика

Модули:
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1. УСЛОВИ УПИСА:
Право уписа на студије имају сви кандидати са завршеном средњом школом.
Сви кандидати полажу пријемни из ТЕСТА ЗНАЊА или МАТЕМАТИКЕ по избору.
Информатор са збирком решених задатака и тестом знања за полагање пријемног испита
може се набавити у Школи или поручити телефоном: 011 8127 097; 032 302-782
2. ЈУНСКИ УПИСНИ РОК:
 Пријављивање кандидата: од 19. до 23. јуна 2017. од 9 - 1500
 Полагање пријемног испита: 29. јуна 2017. у 1200
 Објављивање прелиминарне ранг листе: 30. јуна 2017. до 1500
 Објављивање коначне ранг листе: 04. јула 2017.
 Упис примљених кандидата: 04., 05. и 06. јула 2017. од 9 - 1500
3. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:
 Пријавни лист (на обрасцу Школе),
 Копије сведочанстава свих разреда средње школе (оргинали на увид),
 Копија дипломе завршене средње школе (оригинал на увид),
 Копија извода из матичне књиге рођених (оригинал на увид),
 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000.00 динара на
текући рачун Школе 840-998666-72.
Напомена: Копије докумената не морају бити оверене.

4. ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА:
 Оригинала документа: сведочанства, диплома и извод из књиге рођених,
 Две фотографије димензија, оквирно 3,5 x 4,5 цм,
 Доказ о уплати трошкова уписа у износу од 3.800,00 динара на рачун Школе: 840998666-72 (за обрасце за упис, осигурање, индекс, потврду о упису, информатор о
студијама)
 Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте) у износу
20.000,00 динара уплатити на текући рачун Школе, број: 840-998666-72).
5. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ (за самофинансирајуће студенте):
 Школарина износи 85.000 динара, са могућношћу плаћања на једанаест рата;
 Прва рата износи 20.000,00 динара;
 Преостали износ се плаћа на десет месечних рата, по 6.500,00 динара.
6. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА:
Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњој школи и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Кандидат за упис на студије може освојити укупно 100 бодова, и то по основу општег успеха
у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
По основу успеха у средњој школи кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. На
пријемном испиту кандидат може остварити највише 60 бодова.
Кандидатима који су завршили трогодишњу средњу школу, успех из треће године се рачуна и
као успех из четврте године.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата на студије.
Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се налази
на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако освоји више 50
бодова.
Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на
јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако
освоји најмање 30 бодова.
Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
потребама а у складу са објективним могућностима Школе.
За све остало важе одредбе општег конкурса Високе школе техничких струковних студија
Чачак, који је доступанјавности.
Уколико се у првом конкурсном року не попуне сва слободна места за упис студената, Школа
објављује други (септембарски) уписни рок, под истим условима.
7. СЕПТЕМБАРСКИ УПИСНИ РОК:
 Пријављивање кандидата: 04. и 05. септембра 2017. од 9 - 1500
 Полагање пријемног испита: 08. септембра 2017. у 1200
 Објављивање прелиминарне ранг листе 08. септембра 2017.
 Објављивање коначне ранг листе 11. септембра 2017.
 Упис примљених кандидата: 12., 13. и 14. септембра 2017. од 9 - 1500
СТУДИРАЈТЕ У ДРЖАВНОЈ ШКОЛИ!
ДОБРО ДОШЛИ!
----------------------------------------------------------------------------14. 06. 2017. ----------------------------------------------------------------------------

