
 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 

ОДСЕК ВАЉЕВО 

 

КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШК. 

2021/22. 

 

TРЕЋИ (ОКТОБАРСКИ) КОНКУРСНИ РОК 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Број студената 

који се 

финансирају из 

буџета  

 Студенти 

који плаћају 

школарину 

Укупно 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 4 83 87 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА - 10 10 

Укупно студената 4 93 97 

 

ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА МОЖЕ КОНКУРИСАТИ ЛИЦЕ КОЈЕ ИМА 

ЗАВРШЕН   III  И  IV  СТЕПЕН СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА. 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 

1. Пријавни лист (добија се у Одсеку Ваљево) 

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:  840-2114666-27, позив на број 06 

      сврха уплате: Полагање пријемног испита 

5. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 27. - 29. септембра 2021. године од 08 до 15 

часова 

 

Школарина за студенте који плаћају студије за све студијске програме: 

 

- Уплатом целокупног износа од 66.000,00 динара на дан уписа. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у две једнаке рате и то: прве рате приликом уписа, а 

друге рате у марту 2022. године. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у три једнаке рате и то: прве рате приликом уписа у 

октобру 2021. године, друге рате у јануару 2022. године, а треће рате у мају 2022. године. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у четири рате и то: прве рате у износу од 23.000,00 

динара на дан уписа у октобру 2021. године, друге рате у износу од 10.000,00 динара у 

јануару 2022. године, треће рате у износу од 23.000,00 динара у марту 2022. године и 

четврте рате у износу од 10.000,00 динара у јуну 2022. године. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у 10 рата, тако што ће студент приликом уписа у 

октобру 2021. год. уплатити 21.000,00 динара и депоновати 9 чекова који ће бити 

реализовани у периоду од 01.01.2022.-30.09.2022. године. Приликом уписа и закључења 

уговора депонент чекова МОРА бити присутан. 

- Уплатом износа од 66.000,00 динара у више рата, тако што ће студент приликом уписа у 

октобру 2021. год. уплатити 21.000,00 динара, а преостали износ школарине од 45.000,00 

динара путем административне забране на зараду родитеља у 5 или 9 месечних рата у 

зависности од висине примања. (Овај начин плаћања могућ је уколико је родитељ 

запослен у државној фирми или фирми у којој има редовна примања. Предузетничке 

радње могу користити ову могућност плаћањем на основу фактуре рачуноводства 

Одсека Ваљево). 



 

Приликом уписа студент плаћа 2.500,00 динара на име материјалних трошкова. 

 Пријемни испит и критеријуми за рангирање утврђени су Правилником о упису 

студената на основне студије. 

  

 Школарина за стране држављане за све студијске програме износи 900 ЕВРА, у 

динарској противвредности на дан уплате. 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ – ТЕРМИНИ за TРЕЋИ УПИСНИ РОК 

 
- ПРИЈЕМНИ ИСПИТ за све студијске програме: 30. септембра 2021. у 11 часова. 

 

- Објављивање привремене ранг листе за све студијске програме: 01. октобра 2021. у 12 

часова.  

 

- Право приговора на ранг листу за све студијске програме: 02. октобра 2021. до 12 

часова. 

 

- Објављивање коначне ранг листе за све студијске програме: 05. октобра 2021. у 12 

часова. 

 

-  Упис примљених кандидата: 06. октобра 2021. године. 

 


